
Η Εργαλειοθήκη 

COOCOU
Συμβουλευτική προσανατολισμένη στις δεξιότητες ατόμων 

με γνωστικές δυσλειτουργίες



Η υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην παραγωγή της παρούσας έκδοσης
δεν συνιστά αποδοχή του περιεχομένου, το οποίο αντικατοπτρίζει αποκλειστικά τις
απόψεις των συντακτών, και η Επιτροπή δεν μπορεί να αναλάβει την ευθύνη για
οποιαδήποτε χρήση των πληροφοριών που περιέχονται σε αυτήν.
Αυτό το έργο χρηματοδοτείται από την Ευρωπαίκή Επιτροπή μέσω του
προγράμματος Erasmus+ (KA204 – Στρατηγικές Συμπράξεις για την εκπαίδευση
ενηλίκων).
Κωδικός Εργου: 2019-1-DE02-KA204-006137

Η έκδοση τελεί υπό τον συντονισμό:

Το χρηματοδοτούμενο, από το Ευρωπαϊκό πρόγραμμα Erasmus+, έργο

COOCOU – Συμβουλευτική Προσανατολισμένη στις Δεξιότητες των ατόμων με

γνωστικές δυσλειτουργίες, είναι συνδεδεμένο με την μεθοδολογία του ProfilPASS

ως ένα εργαλείο για την αξιολόγηση των δεξιοτήτων. Απευθύνεται σε

συμβούλους που εργάζονται με άτομα με γνωστικές δυσλειτουργίες σε 6

Ευρωπαϊκες χώρες, οι οποίοι θέτουν τις γνώσεις τους και τα ενδιαφέροντά

τους στην ανάπτυξη των δεξιοτήτων. Γι’αυτό το σκοπό το ProfilPASS

προσαρμόζεται στις ανάγκες των ατόμων με γνωστικές δυλειτουργίες, π.χ

δημιουργείται, δηλαδή, ένα ProfilPASS χωρίς εμπόδια σε Εύκολη Γλώσσα. Το

έργο υλοποιείται από το DIE, σε ρόλο συντονιστή, και σε συνεργασία με τους

διακρατικούς εταίρους από την Αυστρία, την Ελλάδα, την Ισπανία, τη Σλοβενία
και τη Σουηδία.
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Η Εργαλειοθήκη COOCOU 
Η εργαλειοθήκη COOCOU προσδοκά να προσφέρει σε συμβούλους τη δυνατότητα εύρεσης

μεθόδων αξιολόγησης δεξιοτήτων που να τους διευκολύνουν στην εργασία τους με άτομα με

γνωστικές δυσλειτουργίες. Αυτές οι μέθοδοι προσαρμόζονται στις ανάγκες των ατόμων με

γνωστικές δυσλειτουργίες.

Tο ProfilPASS χωρίς εμπόδια σε Εύκολη Γλώσσα βρίσκεται στον πυρήνα της εργαλειοθήκης.

Προκειμένου να ανταποκριθεί στις ανάγκες αυτών των ατόμων, το ήδη υπάρχον ProfilPASS έχει

προσαρμοστεί στις ανάγκες των ατόμων με γνωστικές δυσλειτουργίες.

Επιπλέον του συγκεκριμένου εργαλείου “ProfilPASS χωρίς εμπόδια σε Εύκολη Γλώσσα”, η

εργαλειοθήκη COOCOU συμπεριλαμβάνει διαφορετικά εργαλεία για την αξιολόγηση των

δεξιοτήτων τα οποία είναι δυνητικά συμβατά με τις ανάγκες των ατόμων με γνωστικές

δυσλειτουργίες. Τα επιμέρους εργαλεία παρατίθενται στα αποκαλούμενα “Φύλλα Πληροφοριών”.

Η Εργαλειοθήκη COOCOU συμπεριλαμβάνει επίσης εγχειρίδια και Οδηγίες για τους συμβούλους

τα οποία επίσης περιέχουν σχετικές και υποστηρικτικές πληροφορίες για την παροχή

συμβουλευτικής χωρίς εμπόδια. Αυτά τα εκπαιδευτικά υλικά μπορούν να συμβάλλουν στην

ανάπτυξη των δεξιοτήτων των συμβούλων που εργάζονται με άτομα με γνωστικές δυσλειτουργίες

και να τους βοηθήσει στη διαδικασία συμβουλευτικής με την ομάδα στόχου του έργου COOCOU.

Περιεχόμενα 

• Η Δομή της Εργαλειοθήκης COOCOU (Σελίδες 2-5)

• Τα  “Φύλλα Πληροφοριών” (Σελίδες 6-31)

• Τα Εγχειρίδια Χρήσης για Συμβούλους (Σελίδες 32-45)

• O Κατάλογος Συμπληρωματικών Εργαλείων και Εφαρμογών (Σελίδες 46-48)
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Στο πρώτο μέρος, τα 

“Εργαλεία για την 

υποστήριξη της 

συμβουλευτικής 

διαδικασίας αξιολόγησης 

δεξιοτήτων” 

παρουσιάζονται ως 

συνοδευτικά της 

διαδικασίας αξιολόγησης 

όπως, παραδείματος

χάριν, το ProfilPASS χωρίς 

εμπόδια σε Εύκολη 

Γλώσσα και άλλα 

εργαλεία υποστηρικτικά 

της διαδικασίας 

συμβουλευτικής. Το 

πρώτο μέρος 

υποδιαιρείται σε 3 

κατηγορίες:

✓ Ξεκινώντας: Βήματα 

προ-συμβουλευτικής

✓ Ξεπερνώντας εμπόδια 

✓ Οικοδομώντας τη 

διαδικασία 

συμβουλευτικής 

Πατήστε σε κάθε ένα εργαλείο για 
να έχετε πρόσβαση στις 
πληροφορίες των Φύλλων 
Πληροφοριών (‘Fact Sheet’)

I. Εργαλεία για την υποστήριξη της διαδικασίας της Συμβουλευτικής

Α. Ξεκινώντας: Βήματα προ-συμβουλευτικής: εξατομικευμένη εργασία των
ενδιαφερομένων ως προετοιμασία για τη διαδικασία της συμβουλευτικής)
Ως προετοιμασία για την καθαυτό διαδικασία της συμβουλευτικής διαδικασίας οι πελάτες μπορούν να
αξιοποιήσουν τα εργαλεία αυτο-αξιολόγησης των δεξιοτήτων. Η εργαλειοθήκη COOCOU περιέχει
εργαλεία που επιτρέπουν στους ενδιαφερόμενους να εφαρμόσουν ανεξάρτητα την αξιολόγηση των
δεξιοτήτων τους σε ένα μέρος ή συνολικά.

 Εργαλεία αυτο-αξιολόγησης

Β. Ξεπερνώντας εμπόδια: Δημιουργία ενός εργαλείου Συμβουλευτικής χωρίς 
εμπόδια 
Το ProfilPASS χωρίς εμπόδια σε Εύκολη Γλώσσα είναι σχεδιασμένο για τις ανάγκες των ατόμων με
γνωστικές δυσλειτουργίες. Για το λόγο αυτό έγιναν διάφορες προσαρμογές του υπάρχοντος ProfilPASS
ώστε να αποτελέσει το βασικό πρότυπο ανάπτυξης του ProfilPASS χωρίς εμπόδια σε Εύκολη Γλώσσα.
Οι προσαρμογές αφορούν την γλώσσα (1), το περιεχόμενο (2) και την εμφάνιση (3).

 1. Γλωσσικές προσαρμογές
 2. Προσαρμογές περιεχομένου
 3. Σχεδιαστικές προσαρμογές

• Competence cards (Κάρτες Δεξιοτήτων)

• Activity Cards (Κάρτες Δραστηριοτήτων)

• Women’s lives (Ζωές Γυναικών)

• Picture card set for the competence assessment

• meine-berufserfahrung.de
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Για να καλυφθούν οι ανάγκες 

των ατόμων με νοητικά 

προβλήματα, έπρεπε να 

γίνουν αρκετές προσαρμογές 

στο ProfilPASS. Οι 

προσαρμογές αφορούν τη 

γλώσσα (1), το περιεχόμενο 

(2) και την έκδοση (3).

I. Εργαλεία για την υποστήριξη της διαδικασίας της Συμβουλευτικής 
Β. Ξεπερνώντας εμπόδια: Δημιουργία ενός εργαλείου Συμβουλευτικής χωρίς 
εμπόδια (συνέχεια)

1. Γλωσσικές προσαρμογές στο ProfilPASS
Προκειμένου να γίνει κατανοητή η αξιολόγηση ικανοτήτων για άτομα με γνωστικές δυσλειτουργίες,
ήταν απαραίτητη η μετάφραση του ProfilPASS σε καθαρή και εύκολη γλώσσα. Η σαφής και εύκολη
γλώσσα βοηθά επίσης τα άτομα των οποίων η γλωσσική γνώση δεν είναι επαρκής ή άτομα που δεν
μπορούν να διαβάσουν πολύ καλά (BMAS, 2018, σελ. 16). Επομένως, το ProfilPASS χωρίς εμπόδια σε
Εύκολη γλώσσα θα μπορούσε να βοηθήσει άτομα με γνωστικές αναπηρίες, καθώς και μετανάστες
που δεν έχουν επαρκές επίπεδο γλώσσας για το ProfilPASS in Simple Language.

2. Προσαρμογές στο περιεχόμενο του ProfilPASS
Προκειμένου να ανταποκριθεί επίσης στην κατάσταση των ατόμων με νοητική αναπηρία όσον
αφορά το περιεχόμενο, όλο το χαρτοφυλάκιο του ProfilPASS έχει γίνει πιο αυστηρό, καθώς η
επεξεργασία είναι γνωστικά πολύ απαιτητική και η ομάδα-στόχος συχνά δυσκολεύεται να
συγκεντρωθεί. Επιπλέον, το προφίλ χωρίς εμπόδια ProfilPASS σε Εύκολη Γλώσσα επικεντρώνεται
στους τομείς των χόμπι και των ενδιαφερόντων, της επαγγελματικής ζωής, καθώς και του
νοικοκυριού και της οικογένειας, διότι σε αυτούς τους τομείς εμφανίζονται μη γνωστικές δεξιότητες.
Το ProfilPASS χωρίς εμπόδια σε Εύκολη Γλώσσα περιέχει επίσης εργασίες που επιτρέπουν στον
χρήστη να αντανακλά τις επιθυμίες και τις ανάγκες στην εργασία για να μάθει πώς μπορεί να
σχεδιαστεί ο χώρος εργασίας ώστε να αισθάνεται άνετα και να εργάζεται με επιτυχία (π.χ. ξεκάθαρες
ρουτίνες, σταθερή επικοινωνία με συνεργάτες κ.ά.).

3. Προσαρμογές στην έκδοση του ProfilPASS
Οι οπτικοποιήσεις διευκολύνουν την κατανόηση ενός κειμένου για άτομα με γνωστικές διαταραχές.
Επομένως, το ProfilPASS χωρίς εμπόδια σε Εύκολη γλώσσα περιέχει πολλές εικόνες και σύμβολα και
επίσης εναλλασσόμενες επαναλήψεις. Επιπλέον, η δομή και η επεξεργασία του ProfilPASS
υποστηρίζονται οπτικά. Η συμπλήρωση διευκολύνεται από πίνακες/πολλαπλές επιλογές κ.λπ. Το
περιεχόμενο του ProfilPASS χωρίζεται σε διάφορα ανεξάρτητα κεφάλαια για να αποφευχθεί η
απαίτηση συμπλήρωσης του βιβλίου από την πρώτη έως την τελευταία σελίδα ταυτόχρονα.

•Barrier-free ProfilPASS in Easy Language
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Οι επικεφαλίδες αυτού 

του Μέρους 

αποτελούν έναν 

αρχικό 

προσανατολισμό για 

τον Σύμβουλο. Για να 

μπορέσουν να βρουν 

το κατάλληλο 

εργαλείο, αναλόγως 

των συνθηκών 

περιβάλλοντος της 

συμβουλευτικής, οι 

σύμβουλοι μπορούν 

να συμβουλευτούν το 

“Φύλλο 

Πληροφοριών” για 

κάθε ένα από τα 

εργαλεία. 

Μπορείτε να βρείτε τα 

‘Fact Sheets’ στις 

σελίδες που 
ακολουθούν.

I. Εργαλεία για την υποστήριξη της διαδικασίας της Συμβουλευτικής

Γ. Οικοδομώντας τη διαδικασία συμβουλευτικής (portfolios/χαρτοφυλάκια, 
Πλαίσια Συνεντεύξεων, κλπ.)
Αυτή η κατηγορία καλύπτει εργαλεία για την αξιολόγηση δεξιοτήτων τα οποία παρέχουν υποστήριξη στο
σύμβουλο με διάφορους τρόπους. Προκειμένου να ανταποκριθούν στις ανάγκες των ατόμων με
γνωστικές δυσλειτουργίες, τέτοιου είδους εργαλεία πρέπει να απαντήσουν σε διάφορες προαπαιτήσεις
(δείτε επίσης το κεφάλαιο: Β. Ξεπερνώντας Εμπόδια: Δημιουργώντας ένα εργαλείο άνευ εμποδίων για την
παροχή συμβουλευτικής). Τα εργαλεία που παρουσιάζονται εδώ διαφέρουν αναλόγως του αν
απευθύνονται στους ίδιους τους ωφελούμενους πελάτες που επιθυμούν να εργαστούν ανεξάρτητα και
σε εκείνα που υποστηρίζουν ως συνοδευτικά εργαλεία, την εργασία του συμβούλου. Τα εργαλεία
διαφέρουν επίσης ως προς το αν αφορούν μερική ή πλήρη αξιολόγηση δεξιοτήτων.

• Competence cards 
• Activity Cards 
• Women’s lives 
• Picture card set
• meine-berufserfahrung.de 

Εργαλεία αυτο-αξιολόγησης 

• Barrier-free ProfilPASS in Easy Language – adapted version of the 
ProfilPASS for the target group of cognitively impaired people 

• Berufswahlpass in simple language for young adults
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Εργαλεία για την υποστήριξη της 
συμβουλευτικής διαδικασίας

• So that I know what I can do 
• Hamet2 
• Competence cards
• Choosing a profession
• Employment Tool Kit

Εργαλεία για την υποστήριξη της συμβουλευτικής διαδικασίας
(πλήρης αξιολόγηση δεξιοτήτων)



Τα ‘Φύλλα Πληροφοριών’
Βασική πληροφορία για κάθε ένα εργαλείο ξεχωριστά
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ProfilPASS χωρίς εμπόδια σε Εύκολη Γλώσσα
Γερμανικό Ινστιντούτο για την Εκπαίδευση Ενηλίκων-
Leibniz Κέντρο για την Δια Βίου Μάθηση 
Τι είναι; (Στόχος του Εργαλείου)
Το ProfilPASS χωρίς εμπόδια σε Εύκολη Γλώσσα αποτελεί τον πυρήνα της εργαλειοθήκης

COOCOU. Υποστηρίζει τη συστηματική καταγραφή και αρχειοθέτηση των δεξιοτήτων ώστε να

συμβάλλει στη δημιουργία ενός προφίλ δεξιοτήτων και επομένως να προωθήσει την

προσωπική και επαγγελματική (περαιτέρω) ανάπτυξη και τον (επανα)προσανατολισμό.

Για την δημιουργία του ProfilPASS, το υπάρχον χαρτοφυλάκιο (portfolio) αποτέλεσε τη βάση

όπου πραγματοποιήθηκαν οι προσαρμογές προς όφελος των ατόμων με γνωστικές
δυσλειτουργίες.

Ποιους αφορά; (Ομάδα Στόχος και (προ)υποθέσεις χρήσης του 

εργαλείου)
Το ProfilPASS χωρίς εμπόδια σε Εύκολη Γλώσσα απευθύνεται σε άτομα με ήπιες γνωστικές

διαταραχές. Για την ανταπόκριση στις ειδικές ανάγκες αυτής της ομαδας στόχου,

προσαρμόσαμε το υπάρχον εργαλείο αξιολόγησης ProfilPASS. Πιο συγκεκριμένα, έγιναν

προσαρμογες στην γλώσσα, το περιεχόμενο και το σχεδιασμό του ProfilPASS.

Βασικά Χαρακτηριστικά του 
Η έκδοση του ProfilPASS εχει ενισχυθεί.

Το ProfilPASS χωρίς εμπόδια σε Εύκολη Γλώσσα εστιάζει σε περιοχές όπως τα 
ενδιαφέροντα, οι συνήθειες, ο εργασιακός βίος, η οικογένεια και το νοικοκυριό.

Το ProfilPASS χωρίς εμπόδια σε Εύκολη Γλώσσα περιέχει δραστηριότητες για το χρήστη 

ώστε να αναστοχαστεί στις επιθυμίες του και τις ανάγκες του στην εργασία και να 

ανακαλύψει πως το εργασιακό περιβάλλον μπορεί να σχεδιαστεί ώστε να αισθάνεται άνετα 

και να εργαστεί επιτυχώς. 
Το ProfilPASS χωρίς εμπόδια σε Εύκολη Γλώσσα περιέχει αρκετές φωτογραφίες/ σύμβολα.

Η δομή και η έκδοση του ProfilPASS υποστηρίζεται οπτικά.

 Το περιεχόμενο του ProfilPASS χωρίς εμπόδια διακρίνεται σε κεφάλαια.

Το ProfilPASS χωρίς εμπόδια περιέχει νέα κεφάλαια “Η καθημερινή μου ρουτίνα” ή “Οι 
ασχολίες μου του νοικοκυριού”.

Δοκιμάστε το 

Εργαλείο
https://coocou.profilpass-

international.eu/index.ph

p?article_id=143&clang=1

Διαθέσιμες 

Γλώσσες 
Γερμανικά, Αγγλικά, 
Σουηδικά, Ελληνικά, 

Ισπανικά, Σλοβένικα

Περισσότερες 

πληροφορίες 
https://coocou.profilpass-

international.eu/
Deutsches Institut für 

Erwachsenenbildung –
Leibniz-Zentrum für 

Lebenslanges 
Lernen e.V. 

German Institute for Adult 
Education - Leibniz Centre
for Lifelong Learning (DIE)

Servicestelle ProfilPASS 
Heinemannstraße 12-14 

53175 Bonn, GERMANY
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my-professional-experience.org 

meine-berufserfahrung.de

Bertelsmann Foundation 

Τι είναι; (Στόχος του Εργαλείου)
Το εργαλείο προσφέρει στους χρήστες μια ευκαιρία αυτό-αξιολόγησης ώστε να

προσδιορίσουν το εύρος της προηγούμενης εμπειρίας τους σε 30 επαγγέλματα. Η ιστοσελίδα

επίσης τους δίνει την δυνατότητα, εφόσον το αποφασίσουν, να διερευνήσουν τις δεξιότητές

τους περαιτέρω.

Το εργαλείο λειτουργεί υποστηρικτικά για την ένταξη στην αγορά εργασίας καθώς παρέχει

επίσης προς τους συμβούλους ένταξης στην απασχόληση τα βήματα σχεδιασμού για την

απασχόληση, τα προσόντα, την αξιολόγηση των δεξιοτήτων ή και τρόπους τυπικής

αναγνώρισης της επαγγελματικής εμπειρίας μαζί με τους ωφελούμενούς τους.

Ποιους αφορά; (Ομάδα Στόχος και (προ)υποθέσεις χρήσης του 

εργαλείου)
Το εργαλείο αρχικά απευθύνεται σε άτομα “χαμηλού επιπέδου δεξιοτήτων”, καθώς και σε 
πρόσφυγες. Δεν απαιτούνται ειδικές προυποθέσεις.

Βασικά Χαρακτηριστικά
Το εργαλείο περιλαμβάνει 20-40 οπτικοποιημένες λεζάντες για κάθε επάγγελμα, οι οποίες

απεικονίζουν επιλεγμένες, τυπικές καταστάσεις δράσης και οι οποίες παρουσιάζονται με την

ερώτηση: “Πόσο συχνά το έχετε κάνει αυτό;” (συμπεριλαμβανομένων 4 επιλογών

απάντησης). Τα αποτελέσματα είναι διαθέσιμα σε τρία έως πέντε λεπτά και μπορούν να

ληφθούν, να εκτυπωθούν ή να σταλούν μέσω email. Υπάρχει επίσης ένα κουμπί "Επόμενα

βήματα" που οδηγεί σε μια λίστα συνδέσμων ιστού που παρέχει περαιτέρω πληροφορίες.

Δοκιμάστε το 

εργαλείο
my-professional-

experience.org

Διαθέσιμες Γλώσσες 
Γερμανικά, Αγγλικά, 

Ρωσικά, Farsi, Αραβικά, 

Τουρκικά

Περισσότερες 

πληροφορίες 

Bertelsmann Foundation

(Bertelsmann Stiftung)

Carl-Bertelsmann-Straße 256

33311 Gütersloh
GERMANY
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Kάρτες Δεξιοτήτων
Bertelsmann Ιδρυμα και φορείς υπεύθυνοι για την παροχή 
συμβουλών μετανάστευσης σε ενήλικες στην Γερμανία.

Τι είναι? (Στόχος του Εργαλείου)
Οι Κάρτες Δεξιοτήτων παρέχουν μια ευέλικτη πρόταση για μια βασικών απαιτήσεων αξιολόγηση

δεξιοτήτων Η ιδιαιτερότητά τους έγκειται κυρίως στην αντιστάθμιση της γλωσσικής δυσκολίας με

την εισαγωγή αντίστοιχων εικόνων. Ταυτόχρονα παρέχεται υποστήριξη στους συμβούλους με
περαιτέρω πληροφορίες για την διαδικασία της συμβουλευτικής.

Ποιους αφορά? (Ομάδα Στόχος και (προ)υποθέσεις χρήσης του 

εργαλείου)
Η κύρια ομάδα στόχος, είναι άτομα με μεταναστευτική προέλευση. Δεν απαιτούνται ειδικές
προϋποθέσεις.

Βασικά Χαρακτηριστικά 
Οι Κάρτες Δεξιοτήτων προβλέπεται να μπορούν να εφαρμοστούν σε μια διαδραστική

διαδικασία μεταξύ του συμβούλου και του πελάτη σε μια ποικιλία χρήσεων:

• Οι Κάρτες μπορούν να χρησιμοποιηθούν ως ένας εύκολος τρόπος έναρξης μιας

συζήτησης, με την έννοια ότι χρησιμοποιούνται ως “άνοιγμα” της συζήτησης παρά ως

σημείο έναρξης.

• Επιπλέον, θα μπορούσε με τη χρήση των καρτών να συνταχθεί μια πλήρης αξιολόγηση

δεξιοτήτων. Οι πελάτες επιλέγουν μεταξύ των καρτών τις 10-15 τις οποίες θεωρούν ως

συμβατές με τις δυνατότητές τους. Στη συνέχεια, συζητούν στη βάση των επιλεγμένων

καρτών και – αν κρίνεται απαραίτητο- η συζήτηση εμβαθύνει με αφορμή τις κάρτες. Τελικά,

προσδιορίζονται οι βασικές δεξιότητες προκειμένου να εντοπιστούν πιθανά επαγγελματικά

πεδία που να είναι συναφή. Αυτή η διαδικασία εφαρμόζεται επίσης και για μοναδικές

περιοχές δεξιοτήτων -καρτών.

• Μια εκ των υστέρων χρήση είναι επίσης πιθανή, με την έννοια ότι οι κάρτες

χρησιμοποιούνται τόσο στην αρχή της συμβουλευτικής όσο και αργότερα στα πλαίσια

μια πλήρους αξιολόγησης. Το σετ των καρτών περιλαμβάνει επίσης κάρτες profiling, που

είναι κωδικοποιημένες με βάση το χρώμα, για την αξιολόγηση των δυνατών σημείων
σύμφωνα με την την Γερμανική Ομοσπονδιάκή Υπηρεσία Απασχόλησης.

Δοκιμάστε το εργαλείο
https://www.bertelsmann-

stiftung.de/en/publications/p

ublication/did/competence-

cards/

Διαθέσιμες Γλώσσες 
Γερμανικά, Αγγλικά, Γαλλικά, 

Ρωσικά, Αραβικά, Farsi, 

Τουρκικά, Tigrinya

Περισσότερες 

πληροφορίες
https://www.bertelsmann-

stiftung.de/en/our-

projects/careers-via-

competences/project-

news/immigration-counseling-

for-adult-immigrants/

Bertelsmann Foundation

(Bertelsmann Stiftung)

Carl-Bertelsmann-Straße 256

33311 Gütersloh

GERMANY
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https://www.bertelsmann-stiftung.de/en/publications/publication/did/competence-cards/


Hamet drei (3)
Diakonie Stetten

Τι είναι; (Στόχος του Εργαλείου)
Το Hamet3 έιναι μια δοκιμασία αξιολόγησης (τεστ) στην πράξη, με στόχο να καταγράψει και

να προωθήσει τις επαγγελματικές δεξιότητες των νέων ατόμων με αυξημένες ανάγκες
υποστήριξης.

Ποιους αφορά; (Ομάδα στόχος και (προ)υποθέσεις χρήσης του 

εργαλείου)
Το εργαλείο έχει σχεδιαστεί για νέους εκπαιδευόμενους σε διαδικασία μετάβασης από το
σχολείο στην εργασία. Είναι επίσης σχεδιασμένο για άτομα που εργάζονται με ΑΜΕΑ.

Βασικά Χαρακτηριστικά 
Το εργαλείο παρέχει δέιγματα εργασίας, παρατηρήσεις και δραστηριότητες.

Απαιτείται ειδική επιμόρφωση του συμβούλου για να μπορέσει να αξιοποιήσει το

συγκεκριμένο εργαλείο. Το Hamet3 αποτελείται από διάφορα μέρη. Στο πρακτικό,

μετρήσιμο μέρος, αξιολογούνται ικανότητες χειρωνακτικές και κινητικές. Σε επόμενο

κεφάλαιο επικεντρώνεται στους τρόπους απόκτησης δεξιοτήτων για επαγγέλματα

οικονομικού και εμπορικού τομέα. Το κεφαλαίο “Διαδικασίες Παρατήρησης” κάνει
δυνατή την καταγραφή των κοινωνικών δεξιοτήτων στο περιβάλλον εργασίας.

Δοκιμάστε το εργαλείο
https://hamet.diakonie-

stetten.de/hamet-2/messen-

1.html

Διαθέσιμες Γλώσσες 
Γερμανικά

Περισσότερες 

πληροφορίες 
https://hamet.diakonie-

stetten.de/hamet-drei.html

Diakonie Stetten e.V.

Schlossberg 2 

71394 Kernen-Stetten

GERMANY
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https://hamet.diakonie-stetten.de/hamet-2/messen-1.html
https://hamet.diakonie-stetten.de/hamet-drei.html


Berufswahlpass σε απλή γλώσσα
Bundesarbeitsgemeinschaft Berufswahlpass

Τι είναι; (Στόχος του Εργαλείου)
Το εργαλείο υποστηρίζει τα άτομα στην επιλογή του κατάλληλου επαγγέλματος. Εστιάζει στον

προσδιορισμό των ατομικών ικανοτήτων. Αυτές οι ατομικές ικανότητες, αφού διερευνηθούν,
αποκαλύπτονται και προωθούνται ώστε να οδηγήσουν στο κατάλληλο επάγγελμα.

Ποιους αφορά; (Ομάδα Στόχος και (προυποθέσεις χρήσης του 

εργαλείου)
Το εργαλείο έχει μεταγραφεί σε Απλή Γλώσσα.

Βασικά Χαρακτηριστικά
Το διαβατήριο επιλογής καριέρας αποτελείται από έναν φάκελο χωρισμένο σε φύλλα με

χρωματική διάκριση των κεφαλαίων. Ο φάκελος διακρίνεται, επομένως, στα ακόλουθα

μέρη:

“Εισαγωγή”

“Μέρος1: Συμβουλές Επαγγελματικού Προσανατολισμού”

“Μέρος 2: Επιλογή καριέρας”

“Μέρος 3: Τεκμηρίωση”
“Μέρος 4: Σχεδιασμός Ζωής”

Δοκιμάστε το 

εργαλείο
http://berufswahlpass.de/sit

e/assets/files/1015/bwp_leic

hte_sprache_barrierefrei.pdf

Διαθέσιμες Γλώσσες 
Γερμανικά

Περισσότερες 

πληροφορίες
http://berufswahlpass.de/be

rufswahlpass/download/

Bundesarbeitsgemeinschaft 

Berufswahlpass 

Bundesinstitut für 

Berufsbildung (BIBB) 

Robert-Schuman-Platz 3 

53175 Bonn 

GERMANY
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http://berufswahlpass.de/site/assets/files/1015/bwp_leichte_sprache_barrierefrei.pdf


Κάρτες Δραστηριοτήτων για την εκπαιδευτική 

συμβουλευτική και την Καθοδήγηση καριέρας 
biv – Academy for inclusive education

Τι είναι; (Στόχος του εργαλείου)
Οι Κάρτες Δεξιοτήτων της Ακαδημίας για την συμπεριληπτική εκπαίδευση αποτελούν ένα

εργαλείο εκπαιδευτικών συμβουλών και επαγγελματικού προσανατολισμού. Περιέχονται σε αυτό

φωτογραφικές κάρτες διάφορων δεξιοτήτων. Στόχος είναι οι συμμετέχοντες οι οποίοι διαθέτουν

βασικές δεξιότητες γραφής και ανάγνωσης να μπορούν να αναδομήσουν σημαντικές

δραστηριότητες της προηγούμενης εμπειρίας τους. Οι κάρτες δεξιοτήτων αποτελούν ένα

εργαλείο αυτό-αξιολόγησης.

Ποιους αφορά; (Ομάδα Στόχος και (προ)υποθέσεις χρήσης του 

εργαλείου)
Οι καρτες δεξιοτήτων είναι κατάλληλες για άτομα με βασικό επίπεδο γραφής και ανάγνωσης.

Βασικά χαρακτηριστικά
Οι Κάρτες Δραστηριοτήτων αποτελούν ένα εργαλείο αυτό-αξιολόγησης. Κατά την χρήση των

διαφορετικών καρτών, οι πελάτες επεξεργάζονται μέσα σε 30-40 λεπτά τις δεξιότητές τους στα

πεδία “Εργασία", “Εκπαίδευση και κατάρτιση”, “Οικογένεια και φίλοι” και “Ελεύθερος Χρόνος

και δραστηριότητες”. Οι διαφορετικές περιοχές διακρίνονται με τη χρήση χρώματος. Κάθε

κάρτα δραστηριότητας απεικονίζει μία δραστηριότητα με λέξεις και εικόνα. Το εργαλείο
παρέχει έναν εναλλακτικό τρόπο γραπτής καταγραφής/παρουσίασης των δεξιοτήτων σας.

Δοκιμάστε το 

εργαλείο
https://www.biv-

integrativ.at/fileadmin/user_

upload/aktivitaeten_fotos_FI

NAL_gesamt_72dpi.pdf

Διαθέσιμες Γλώσσες 
Γερμανικά

Περισσότερες 

πληροφορίες
https://www.biv-

integrativ.at/fileadmin/user_

upload/aktivitaeten_fotos_FI

NAL_gesamt_72dpi.pdf

biv - die Akademie für 

integrative Bildung 

(Academy for inclusive 

education)

Mariahilferstraße 76 

1070 Wien 

AUSTRIA
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https://www.biv-integrativ.at/fileadmin/user_upload/aktivitaeten_fotos_FINAL_gesamt_72dpi.pdf


Κάρτες Δεξιοτήτων για  Συμβουλευτική 

εκπαίδευσης και την Καθοδήγηση καριέρας 
biv – Academy for inclusive education

Τι είναι; (Στόχος του εργαλείου)
Οι Κάρτες Δεξιοτήτων της Ακαδημίας για τη συμπεριληπτική εκπαίδευση αποτελούν εργαλείο

παροχής εκπαιδευτικής συμβουλευτικής και προσανατολισμού καριέρας. Περιέχονται 26

φωτογραφικές κάρτες επιλεγμένων δεξιοτήτων. Ο στόχος είναι να μπορέσουν τα άτομα με

βασικό επίπεδο γραφής και ανάγνωσης να περιγράψουν τις δεξιότητές τους. Οι κάρτες

δεξιοτήτων αποτελούν εργαλείο αυτό-αξιολόγησης.

Ποιους αφορά; (Ομάδα Στόχος και (προ)υποθέσεις χρήσης του 

εργαλείου)
Οι κάρτες δεξιοτήτων είναι κατάλληλες για άτομα με βασικές δεξιότητες γραφής και ανάγνωσης.

Βασικά Χαρακτηριστικά 
Το εργαλείο περιέχει 26 φωτογραφικές κάρτες σε επιλεγμένες δεξιότητες. Στην πρώτη σελίδα

κάθε κάρτας απεικονίζεται η δεξιότητα, ενώ στο πίσω μέρος κάθε κάρτας η δεξιότητα

εξηγείται σε απλή γλώσσα. Έχει γίνει προσπάθεια εύρεσης των κατάλληλων όρων για τις

δεξιότητες ώστε να γίνουν όσο το δυνατόν πιο κατανοητές. Παρέχονται επίσης σύντομα

παραδείγματα προτάσεων στο πίσω μέρος των καρτών δεξιοτήτων, οι οποίες περιγράφουν

την αντίστοιχη δεξιότητα με περισσότερες λεπτομέρειες.

Δοκιμάστε το 

εργαλείο
https://www.biv-

integrativ.at/fileadmin/user_

upload/kompetenzkarten_FI

NAL_300dpi.pdf

Διαθέσιμες γλώσσες 
Γερμανικά

Περισσότερες 

πληροφορίες
https://www.biv-

integrativ.at/fileadmin/user_

upload/kompetenzkarten_FI

NAL_300dpi.pdf

biv - die Akademie für 

integrative Bildung 

(Academy for inclusive 

education)

Mariahilferstraße 76 

1070 Wien 

AUSTRIA
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https://www.biv-integrativ.at/fileadmin/user_upload/kompetenzkarten_FINAL_300dpi.pdf


Ζωές των Γυναικών– Βιβλίο Πρακτικής για το 

μάθημα “Βιογραφική εργασία για γυναίκες με 

μαθησιακές δυσκολίες”
biv – Academy for inclusive education

Τι είναι; (Στόχος του εργαλείου)
Το εργαλείο αποτελεί συνοδευτικό βοήθημα για το μάθημα ”Βιογραφική εργασία με γυναίκες με

μαθησιακές δυσκολίες”. Το εργαλείο μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως μέσο αυτο-αξιολόγησης,
ωστόσο ο σύμβουλος ενθαρρύνεται να προσφέρει υποστήριξη στον πελάτη αν χρειαστεί.

Ποιους αφορά; (Ομάδα Στόχος και (προ)υποθέσεις χρήσης του 

εργαλείου
Το εργαλείο έχει σχεδιαστεί για να ανταποκριθεί στις ανάγκες των γυναικών με μαθησιακές
δυσκολίες.

Βασικά χαρακτηριστικά 
Το εργαλείο αποτελεί συνοδευτικό βοήθημα για το μάθημα ”Βιογραφική εργασία με

γυναίκες με μαθησιακές δυσκολίες”. Περιέχει ασκήσεις, φύλλα εργασίας και σχέδια

μαθημάτων στις θεματικές περιοχές: “Αυτή είμαι εγώ”, “Η παιδική μου ηλικία”, “Η νεότητά
μου”, “Εγώ ως ενήλικη” και “Οι ευχές μου για το μέλλον”.

Δοκιμάστε το 

εργαλείο
Δωρεάν εκτός από :

https://www.biv-

integrativ.at/fileadmin/user_

upload/pdfs/Inhalt_und_Beis

piele_Praxisbuch_FrauenLeb

en.pdf
(Το πλήρες εργαλείο επι 

πληρωμή): https://www.biv-
integrativ.at/material/

Διαθέσιμες Γλώσσες 
Γερμανικά

Περισσότερες 

πληροφορίες 
https://www.biv-

integrativ.at/fileadmin/user_u

pload/pdfs/Inhalt_und_Beispi

ele_Praxisbuch_FrauenLeben.

pdf

biv - die Akademie für 

integrative Bildung (Academy 

for inclusive education)

Mariahilferstraße 76 

1070 Wien, AUSTRIA
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https://www.biv-integrativ.at/fileadmin/user_upload/pdfs/Inhalt_und_Beispiele_Praxisbuch_FrauenLeben.pdf


Έτσι τώρα γνωρίζω τι μπορώ να κάνω –

Εργαλείο για την αξιολόγηση των δεξιοτήτων

biv – Academy for inclusive education

Τι είναι; (Στόχος του εργαλείου)
Το "Έτσι τώρα γνωρίζω τι μπορώ να κάνω" είναι ένα εργαλείο για την παροχή καθοδήγησης

προσανατολισμένης στις δεξιότητες. Υποστηρίζει τη διαδικασία συμβουλευτικής καθοδηγώντας
τους ωφελούμενους στις εξατομικευμένες φάσεις της συμβουλευτικής διαδικασίας.

Ποιους αφορά; (Ομάδα Στόχος και (προ)υποθέσεις χρήσης του 

εργαλείου)
Οδηγίες και υλικά αυτού του εργαλείου αποδίδονται σε Απλή Γλώσσα.

Βασικά χαρακτηριστικά
Tο εργαλείο περιέχει οδηγίες και υλικά σε απλή γλώσσα για την καταγραφή των

δεξιοτήτων των ωφελουμένων. Οι οδηγίες και τα υλικά που περιέχονται αφορούν στην

παροχή υποστήριξης κατά τη διαδικασία συμβουλευτικής καθοδηγώντας τους

ωφελούμενους στις εξατομικευμένες φάσεις της συμβουλευτικής όπως “Κατέγραψε την

καριέρα σου”, “Συγκέντρωσε τις δεξιότητές σου”, “Αντιλαμβάνομαι τις προσωπικές μου

ικανότητες”, “Αξιολόγηση και ανάληψη απόφασης”, “Στοχοθεσία” και “Περιγράφοντας
Ικανότητες”.

Δοκιμάστε το εργαλείο
Δωρεάν εκτός από:

https://www.biv-

integrativ.at/fileadmin/user_u

pload/pdfs/Inhalte_und_Beisp

iele_Kompetenz-Mappe.pdf

(Το πλήρες εργαλείο επι 
πληρωμή): https://www.biv-

integrativ.at/material/

Διαθέσιμες Γλώσσες 
Γερμανικά

Περισσότερες 

πληροφορίες
http://biv-

integrativ.at/fileadmin/user_upl

oad/pdfs/Inhalte_und_Beispiel

e_Kompetenz-Mappe.pdf

biv - die Akademie für 

integrative Bildung (Academy 

for inclusive education)

Mariahilferstraße 76, 1070 Wien 

AUSTRIA
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https://www.biv-integrativ.at/fileadmin/user_upload/pdfs/Inhalte_und_Beispiele_Kompetenz-Mappe.pdf
http://biv-integrativ.at/fileadmin/user_upload/pdfs/Inhalte_und_Beispiele_Kompetenz-Mappe.pdf


Θέλω να εργαστώ– Ενημερωτικό Έντυπο για 

άτομα με μαθησιακές δυσκολίες
AMS – Public Employment Service Austria

Τι είναι; (Στόχος του Εργαλείου)
Το έντυπο είναι σχεδιασμένο για να βοηθήσει τα άτομα με μαθησιακές δυσκολίες να διαλέξουν

είτε το επάγγελμα που τους ταιριάζει είτε επαγγελματική κατάρτιση. Είναι ένα εργαλείο αυτο-

αξιολόγησης που προσφέρει καθοδήγηση στην επιλογή του κατάλληλου επαγγέλματος και

την αναγκαία υποστήριξη.

Ποιους αφορά; (Ομάδα στόχος και (προ) υποθέσεις χρήσης του 

εργαλείου)
Αυτό το εργαλείο δημιουργήθηκε με σκοπό να βοηθήσει τα άτομα με μαθησιακές δυσκολίες
που θέλουν να βρούν εργασία που να ταιριάζει με τις δυνατότητές τους.

Βασικά Χαρακτηριστικά
Αυτό το ενημερωτικό έντυπο αφορά άτομα με μαθησιακές δυσκολίες. Είναι γραμμένο σε

απλή γλώσσα ώστε να γίνεται εύκολα κατανοητό από τον καθένα. Εχει δοκιμαστεί από

άτομα με μαθησιακές δυσκολίες προκειμένου να εγγυηθούμε ότι είναι ένα εργαλείο χωρίς

εμπόδια στην χρήση του. Αυτός είναι ο λόγος που το ενημερωτικό έντυπο έχει λάβει

αναγνώριση και έγκριση ως “Ευκολα Αναγνώσιμο". Η κατοχύρωση έγκρισης έγινε από
την εταιρεία capito.

Δείτε το ενημερωτικό 

έντυπο
https://www.ams.at/_docs/

001_ich_will_arbeiten.pdf

Διαθέσιμες Γλώσσες 
Γερμανικά

Περισσότερες 

πληροφορίες
Arbeitsmarktservice

Österreich

Treustraße 35-43

1200 Wien, AUSTRIA
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https://www.ams.at/_docs/001_ich_will_arbeiten.pdf


Θέλω να εργαστώ – Μαζί στην εργασία: Συμβουλευτική 
καριέρας χωρίς εμπόδια για/με τα άτομα με μαθησιακές 

δυσκολίες – Συνοδευτική έκδοση
AMS – Δημόσια Υπηρεσία Απασχόλησης Αυστρία

Τι είναι; (Στόχος του εργαλείου)
Αυτό το έντυπο προσφέρει προτάσεις και συμβουλές για στοχευμένη χρήση του φυλλαδίου

“Θέλω να εργαστώ” καθώς παρέχει σχέδια επαγγελματικής καθοδήγησης για/με άτομα με

μαθησιακές δυσκολίες.

Ποιους αφορά; (Ομάδα στόχος και (προ)υποθέσεις χρήσης του 

εργαλείου)
Αυτό το έντυπο σχεδιάστηκε για δασκάλους και συμβούλους με σκοπό να βοηθήσει στον

σχεδιασμό της επαγγελματικής καθοδήγησης για (και μαζί με) τα άτομα με μαθησιακές

δυσκολίες. Το εργαλείο μπορεί επίσης να χρησιμοποιηθεί από άτομα με μαθησιακές δυσκολίες
και τις οικογένειές τους.

Βασικά Χαρακτηριστικά
Προκειμένου να δοθεί η δυνατότητα στα άτομα με μαθησιακές δυσκολίες να γίνουν τα

ίδια ενεργά στην αναζήτηση εργασίας τους, το έντυπο αυτό είναι γραμμένο σε γλώσσα

χωρίς εμπόδια. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε διαφορετικά περιβάλλοντα επαγγελματικής

καθοδήγησης (π.χ. σε σχολεία, προγράμματα επαγγελματικής ένταξης, εργαστήρια ή

ημερήσιες δομές για άτομα με αναπηρία) και αποτελείται από δύο μέρη: Το πρώτο μέρος

παρέχει έννοιες, προοπτικές και πληροφορίες που είναι σημαντικές για το σχεδιασμό της

επαγγελματικής κατάρτισης ή καθοδήγησης για τα άτομα με μαθησιακές δυσκολίες. Το

δεύτερο μέρος ασχολείται με πρακτικά ζητήματα και δίνει συστάσεις για τον σχεδιασμό
επαγγελματικής καθοδήγησης χωρίς εμπόδια.

Δοκιμάστε τον 

οδηγό
https://www.queraum.org/

sites/default/files/downloa

ds/Ich_will_arbeiten_Begleit

heft.pdf

Διαθέσιμες Γλώσσες 
Γερμανικά

Περισσότερες 

Πληροφορίες
Arbeitsmarktservice

Österreich

Treustraße 35-43

1200 Wien, AUSTRIA
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Όλα γύρω από την εργασία και την αναπηρία – Ένα 
έντυπο για τα άτομα με μαθησιακές δυσκολίες ή/και 

αναπηρίες που αναζητούν  εργασία
AMS – Δημόσια Υπηρεσία Απασχόλησης Αυστρία

Τι είναι; (Στόχος του εργαλείου)
Αυτό το έντυπο μας δίνει μια γενική εικόνα των διαφόρων τρόπων που προσφέρονται για την

υποστήριξη ατόμων με μαθησιακές δυσκολίες στην προσπάθειά τους να ενταχθούν στην

αγορά εργασίας ή να επανενταχθούν σε αυτήν.

Ποιους αφορά; (Ομάδα στόχος και (προ)υποθέσεις χρήσης του 

εργαλείου
Το εργαλείο δημιουργήθηκε με στόχο να βοηθήσει τους αναζητούντες εργασίας με

μαθησιακές δυσκολίες να αποκτήσουν μια γενική εικόνα από τις πιο σημαντικές παροχές

αναφορικά με την εργασιακή ζωή. Μπορεί να αξιοποιηθεί είτε από άτομα που αναζητούν τα

ίδια μια θέση εργασίας είτε από τους συμβούλους στην διάρκεια της επαγγελματικής
συμβουλευτικής.

Βασικά Χαρακτηριστικά
Αυτό το ενημερωτικό έντυπο λειτουργεί ως ένας πρώτος προσανατολισμός και

αποτυπώνει τις πιο σημαντικές παροχές για άτομα με μαθησιακές δυσκολίες που θέλουν

να ενταχθούν ή να επανενταχθούν στην αγορά εργασίας. Περιέχει επίσης λεπτομέρειες

και χρήσιμες πληροφορίες που μπορούν να βοηθήσουν με συγκεκριμένες ερωτήσεις
(Πληροφορίες για τις Υπηρεσίες στο παράρτημα).

Δείτε το ενημερωτικό 

έντυπο

Δεν είναι πλέον διαθέσιμο 
από τον δημιουργό.
Περίοδος: αναφοράς: Ιούνιος 2021

Διαθέσιμες Γλώσσες
Γερμανικά 

Περισσότερες 

πληροφορίες
Arbeitsmarktservice

Österreich

Treustraße 35-43

1200 Wien, AUSTRIA
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Wibs συμβουλές εργασίας – Ενημερωτικό 

Έντυπο για άτομα με μαθησιακές δυσκολίες
Wibs – Πληροφορούμε, συμβουλεύουμε και προσδιορίζουμε 
εμείς τους εαυτούς μας 

Τι είναι; (Στόχος του εργαλείου)
Σε αυτό το έντυπο, τα άτομα με μαθησιακές δυσκολίες σε αναζήτηση εργασίας μπορούν να

βρούν χρήσιμες πληροφορίες για το πώς θα βρούν την κατάλληλη θέση εργασίας και πώς να

υποβάλλουν αίτηση για αυτήν.

Ποιους αφορά; (Όμάδα Στόχος και (προ)υποθέσεις χρήσης του 

εργαλείου)
Αυτό το έντυπο έχει σχεδιαστεί για άτομα με μαθησιακές δυσκολίες. Είναι γραμμένο σε απλή και

εύκολη γλώσσα και επομένως παρέχει τη δυνατότητα πρόσβασης χωρίς εμπόδια. Το εργαλείο

μπορεί να χρησιμοποιηθεί είτε από συμβούλους μαζί με τους πελάτες τους κατά την
συμβουλευτική ή και από μόνα τους τα άτομα με μαθησιακές δυσκολίες.

Βασικά Χαρακτηριστικά
Αυτό το εργαλείο χωρίς εμπόδια έχει σχεδιαστεί για να βοηθήσει τα άτομα με μαθησιακές

δυσκολίες να βρούν την σωστή εργασία. Ενα κύριο μέρος του εργαλείου είναι

αφιερωμένο στην ενδυνάμωση μέσω προσωπικών ιστοριών επιτυχίας. Πέρα από αυτό,

το εργαλείο προσφέρει έναν οδηγό εφαρμογής, συμβουλές και πολύτιμες πληροφορίες

συμπεριλαμβανομένων σημείων επαφής επίλυσης αποριών και προβλημάτων. Στο

τελευταίο μέρος δίνονται εξηγήσεις για τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις των
εργαζομένων.

Διαβάστε το έντυπο 

Δεν είναι πλέον διαθέσιμο 
από τον δημιουργό.
Περίοδος: αναφοράς: Ιούνιος 2021

Διαθέσιμες γλώσσες 
γερμανικά

Περισσότερες 

πληροφορίες
Wibs – wir informieren 

beraten bestimmen selbst

Anton-Eder-Straße 15

6020 Innsbruck, AUSTRIA
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Δώστε εργασία σε άτομα με μαθησιακές δυσκολίες –
Έντυπο για εργοδότες ατόμων με μαθησιακές δυσκολίες
Wibs – Ενημερώνουμε, συμβουλεύουμε και προσδιορίζουμε 

τους εαυτούς μας

Τι είναι; (Στόχος του εργαλείου)
Αυτό το έντυπο σχεδιάστηκε για να παρέχει στοχευμένη υποστήριξη σε επιχειρήσεις για να

απασχολήσουν άτομα με μαθησιακές δυσκολίες.

Ποιους αφορά; (Ομάδα στόχος και (προ)υποθέσεις χρήσης του 

εργαλείου)
Αυτή η συνοπτική έκδοση παρέχεται ως εργαλέιο υποστήριξης των εργοδοτών, των

Υπευθύνων Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού των στελεχών, διευθυντών, συμβούλων και
όσων ενδιαφέρονται να προσλάβουν άτομα με μαθησιακές δυσκολίες.

Βασικά Χαρακτηριστικά
Το έντυπο αυτό έχει δημιουργηθεί ώστε να επιτρέψει σε περισσότερα άτομα με

μαθησιακές δυσκολίες να αποκτήσουν πρόσβαση στην αγορά εργασίας. Είναι

γραμμένο σε απλή και εύκολη γλώσσα και απευθύνεται κυρίως σε εργοδότες εξηγώντας

τους όρους, αποδομώντας προκαταλήψεις και περιγράφοντας προσωπικές ιστορίες

εργοδοτών που κατάφεραν να εντάξουν επιτυχώς ΑΜΕΑ στις εταιρείες τους. Επίσης

παρέχει λεπτομερείς πληροφορίες σε εργοδότες και εργαζομένους παρέχοντας χρήσιμες
συμβουλές.

Δοκιμάστε το 

εργαλείο

Δεν είναι πλέον διαθέσιμο 
από τον δημιουργό.
Περίοδος: αναφοράς: Ιούνιος 2021

Διαθέσιμες 

Γλώσσες 
Γερμανικά

Περισσότερες 

πληροφορίες 
Wibs – wir informieren 

beraten bestimmen selbst

Anton-Eder-Straße 15

6020 Innsbruck, AUSTRIA
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Σχετικά με την αυτοπεποίθησή μου και πώς κατάφερα 
να ξεκινήσω μια νέα πραγματική δουλειά – Μια 

προσωπική ιστορία επιτυχίας
Wibs – Πληροφορούμε, συμβουλεύουμε και προσδιορίζουμε 

τους εαυτούς μας 

Τι είναι αυτό; (Στόχος του εργαλείου)
Σε αυτή την προσωπική ιστορία επιτυχίας, μια γυναίκα με μαθησιακές δυσκολίες μας μιλάει για 

τη δική της εμπειρία εύρεσης εργασίας που να ταιριάζει με τα ενδιαφέροντά της και τα ταλέντα 

της ενισχύοντας ταυτόχρονα την αυτοπεποίθησή της.

Ποιους αφορά; (Ομάδα στόχος και (προ)υποθέσεις χρήσης του 

εργαλείου
Αυτή η ιστορία επιτυχίας γράφτηκε και δημοσιεύτηκε προκειμένου να ενδυναμώσει άλλους

ανθρώπους με μαθησιακές δυσκολίες να αποκτήσουν αντίληψη των ικανοτήτων τους και των
ταλέντων τους ώστε να βρούν τη σωστή εργασία.

Βασικά Χαρακτηριστικά 
Η ιστορία έχει γραφτεί σε απλή και εύκολη γλώσσα και μιλάει για την προσωπική ιστορία

μιας γυναίκας με μαθησιακές δυσκολίες η οποία, αρχικά, εργάστηκε σε προστατευμένο

εργαστήριο (sheltered workshop) και έπειτα βρήκε μια καινούργια δουλειά σε ένα

χρηματοδοτούμενο απο την ΕΕ πρόγραμμα. Με έναν συγκινητικό τρόπο μας περιγράφει

πώς απέκτησε μεγαλύτερη αυτοπεποίθηση και κατάφερε να βρει τη δουλειά των ονείρων
της.

Διαβάστε το έντυπο

Δεν είναι πλέον διαθέσιμο 
από τον δημιουργό.
Περίοδος: αναφοράς: Ιούνιος 2021

Διαθέσιμες Γλώσσες 
Γερμανικά

Περισσότερες 

πληροφορίες 
Wibs – wir informieren 

beraten bestimmen selbst

Anton-Eder-Straße 15

6020 Innsbruck, AUSTRIA
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Αξιολόγησε τον εαυτό σου 
Riksförbundet Attention

Τι είναι; (Στόχος του Εργαλείου)
Πρόκετιαι για μια βάση δεδομένων η οποία περιλαμβάνει συνδέσμους σε διαφορετικά τεστ τα

οποία συμβάλλουν στην διαμόρφωση του επαγγελματικού προφίλ και της αξιολόγησης των
δεξιοτήτων των ατόμων με ADHD.

Ποιους αφορά; (Ομάδα Στόχος και (προ)υποθέσεις χρήσης του 

εργαλείου)
Άτομα με Υπερκινητικότητα και Διάσπαση Προσοχής (ADHD).

Βασικά Χαρακτηριστικά 
Το εργαλείο παρέχει 6 διαφορετικούς συνδέσμους σε διαδικτυακά τεστ υπό τη μορφή

ερωτηματολογίων μέσω των οποιων οι χρήστες μπορούν, παραδείγματος χάριν, να

βρούν ποιο επάγγελμα τους ταιριάζει καλυτερα βάσει τύπου προσωπικότητας.

Παρότι αρκετά από τα εργαλεία έχουν την ίδια σκοπιμότητα, οι χρήστες ενθαρρύνονται

να δοκιμάσουν περισσότερα του ενός τεστ για να έχουν μια πιο καθαρή και ακριβέστερη
απάντηση.

Δείτε το εργαλείο 
http://www.adhdpajobbet

.se/testa-dig-sjalv/

Διαθέσιμες Γλώσσες 
Σουηδικά

Περισσότερες 

πληροφορίες 
Riksförbundet Attention 

Tjurhornsgränd 6

121 63 Johanneshov

Tel: 08-120 488 00

E-post: kansliet@attention.se
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Τι μου ταιριάζει; /Που ταιριάζω εγώ;
Saco

Τι είναι; (Στόχος του εργαλείου)
Είναι ένα εργαλείο που βοηθά τους ανθρώπους να προσδιορίσουν ποιο κολέγιο ή επάγγελμα
θα τους ταιριάζει με βάση την προσωπικότητά τους.

Ποιους αφορά; (Ομάδα Στόχος και (προ)υποθέσεις χρήσης του 

εργαλείου)
Αναζητούντες Εργασία– Προτείνεται για άτομα με Σύνδρομο ADHD από τον οργανισμό
Riksförbundet Attention.

Βασικά Χαρακτηριστικά
Το εργαλείο είναι μια Δοκιμασία με Ερωτηματολόγιο 17 ερωτήσεων, κάθε μία από τις

οποίες προσφέρει 6 επιλογές, ελεύθερα προσβάσιμο προς χρήση και ολοκλήρωση.

Αποτελεί απλοποιημένη εκδοχή του τεστ προσωπικότητας του Αμερικανού ψυχολόγου

John Holland.

Το τεστ είναι σχεδιασμένο για να παρέχει μια αρχική ιδέα για το ποιες ακαδημαϊκές

σπουδές και επαγγέλματα θα μπορούσαν να ταιριάζουν με τα ενδιαφέροντά σας με
βάση τα πιο διακεκριμένα χαρακτηριστικά σας.

Δοκιμάστε το 

εργαλείο
https://www.saco.se/studie

val/tester/vad-passar-jag-

som/

Διαθέσιμες Γλώσσες
Σουηδικά

Περισσότερες 

πληροφορίες 
https://www.saco.se/studiev

al/for-studievagledare--

larare/studievalsbocker/

Saco Sveriges akademikers

centralorganisation

Adress Box 2206 10315 

Stockholm

Besöksadress: Mäster 

Samuelsgatan 60, plan 8 

(skyltat Regus)
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Τεστ Προσωπικότητας 
Shortcut

Τι είναι; (Στόχος του εργαλείου)
Πρόκειται για ερωτηματολόγιο που συμβάλλει ώστε τα άτομα να αποκτήσουν καλύτερη
κατανόηση και αναγνώριση των προσωπικοτήτων τους.

Ποιους αφορά; (Ομάδα Στόχος και (προ)υποθέσεις χρήσης του 

εργαλείου)
Σουηδοί σπουδαστές και Νέοι Επαγγελματίες. Προτείνεται από τους Riksförbundet Attention για
άτομα με ADHD.

Βασικά Χρακτηριστικά 
Tο εργαλείο αυτό είναι ένα Τεστ Προσσωπικότητας το οποίο δημιουργήθηκε από την

Assessio (τον ηγετικό πάροχο ψυχολογικών τεστ για χρήση σε εργασιακό περιβαλλον στις

Σκανδιναβικές χώρες) σε συνεργασία με την Shortcut.

Κύριος στόχος του εργαλείου είναι να βοηθήσει τα άτομα να γνωρίσουν τους εαυτούς

τους και να κατανοήσουν τις προσωπικότητές τους.

Το ερωτηματολόγιο είναι ελεύθερα προσβάσιμο και περιέχει 30 ερωτήσεις.

Δείτε το εργαλείο 
https://shortcut.se/personli

ghetstest/. 

Διαθέσιμες Γλώσσες 
Σουηδικά

Περισσότερες 

πληροφορίες 
Shortcut / Oh My AB

Tavastgatan 26B

118 24 Stockholm
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Επιλέγοντας Επάγγελμα
Arbetsförmedlingen

Τι είναι; (Στόχος του εργαλείου)
Αυτό είναι ένα εργαλείο που βοηθά τα άτομα να προσδιορίσουν και άλλες πτυχές πέραν των
ενδιαφερόντων τους, οι οποίες να είναι σχετικές με την επιλογή επαγγέλματος.

Ποιους αφορά; (Ομάδα στόχος και (προ)υποθέσεις χρήσης του 

εργαλείου)
Ατομα σε αναζήτηση εργασίας.

Βασικά Χαρακτηριστικά
Αυτό το δωρεάν εργαλείο είναι ένα ερωτηματολόγιο που περιέχει ερωτήσεις πολλαπλής

επιλογής και μικρές ανοικτές ερωτήσεις. Διαθέτει 8 πεδία, για το καθένα από αυτά

αντιστοιχεί ένας μικρός αριθμός ερωτήσεων, και χρειάζεται περίπου 20 λεπτά για να

ολοκληρωθεί.

Το συγκεκριμένο τεστ περιέχει τα εξής πεδία: 1. Οι προοπτικές της αγοράς εργασίας 2.

Θέλεις να επενδύσεις στην εκπαίδευση; 3. Χρήματα για εκπαίδευση 4. Μπορείς να

μετακινηθείς; 5. Πόσο σημαντικός είναι ο μισθός; 6. Πως θέλεις να εργαστείς; 7. Τι

αποτελεί πρόκληση για σένα; 8. Θέλεις να ακολουθήσεις μια καριέρα;

Το άτομο μπορεί να παρακάμψει κάποιες ερωτήσεις όταν θεωρεί ότι δεν είναι σχετικές με

αυτόν-ήν. Στο τέλος τα άτομα λαμβάνουν μια περίληψη των προτιμήσεών τους στη βάση

μιας λίστας επιλογών όταν διαβάζουν περισσότερα για τα διάφορα επαγγέλματα ή όταν

προετοιμάζονται για μια συζήτηση με ένα σύμβουλο απασχόλησης.

Δοκιμάστε το 

εργαλείο
https://tinyurl.com/3a89wz6s

Διαθέσιμες Γλώσσες 
Σουηδικά

Περισσότερες 

πληροφορίες 

Arbetsförmedlingen

Swedish Public Employment

Service

Telefon: +46 0771–416 416
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Επιλέγοντας επάγγελμα
Arbetsförmedlingen

Τι είναι; (Στόχος του εργαλείου)
Αυτό είναι ένα εργαλείο που βοηθά τα άτομα να καταλάβουν ποια είναι τα επαγγέλματα που
τους ταιριάζουν καλύτερα με βάση τις απαιτήσεις κάθε επαγγέλματος και κάθε ρόλου.

Ποιους αφορά; (Ομάδα στόχος και (προ)υποθέσεις χρήσης του 

εργαλείου)
Ατομα που αναζητούν εργασία.

Βασικά Χαρακτηριστικά
Αυτό το εργαλείο είναι μια δωρεάν βάση δεδομένων η οποία περιλαμβάνει έναν

κατάλογο επαγγελμάτων σε αλφαβητική σειρά. Επίσης, παρουσιάζει τη ζήτηση για νέους

αποφοίτους ανώτερης δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και τις πιθανές διαδρομές για κάθε

επάγγελμα.

Οι πληροφορίες απαντούν στις προοπτικές της αγοράς εργασίας για τα επόμενα 3

χρόνια και για 70 διαφορετικούς εκπαιδευτικούς προσανατολισμούς. Περιλαμβάνει επίσης

τις ευκαιρίες εργασίας ανά επάγγελμα για μια περίοδο 5 χρόνων και τον αριθμό των
διαφημίσεων που είναι διαθέσιμες για τα επάγγελματα σήμερα.

Δοκιμάστε το 

εργαλείο
https://arbetsformedlingen.

se/for-

arbetssokande/yrken-och-

studier/hitta-yrken/. 

Διαθέσιμες Γλώσσες 
Σουηδικά

Περισσότερες 

πληροφορίες 
Arbetsförmedlingen

Swedish Public Employment

Service

Telefon: +46 0771–416 416
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Χαρτογραφώντας την Εκπαίδευση Ενηλίκων
Skolverket

Τι είναι; (Στόχος του εργαλείου)
Αυτό το εργαλείο στοχεύει στο να βοηθήσει τα άτομα να αποκαλύψουν τη συνολική τους
εμπειρία και τις πραγματικές ικανότητες/δεξιότητές τους.

Ποιους αφορά; (Ομάδα στόχος και (προ)υποθέσεις χρήσης του 

εργαλείου)
Ενήλικες που χρειάζεται να επικυρώσουν τις δεξιότητες – ικανότητές τους.

Βασικά Χαρακτηριστικά
Αυτό το εργαλείο αποτελείται από έναν αριθμό εγγράφων σε μορφή Word και PDF

προσβάσιμα δωρεάν και προς αποθήκευση.

Περιέχει έγγραφα προσδιορισμού της συνολικής εμπειρίας και των δεξιοτήτων ενός

ατόμου. Επίσης περιέχει συνδέσμους για μεγαλύτερη υποστήριξη και περισσότερες

πληροφορίες για το πώς μπορεί να επικυρώσει τις δεξιότητες και τις ικανότητές του σε

ανταπόκριση με το Σουηδικό σύστημα εκπαίδευσης, ανεξάρτητα από τον τρόπο με τον

οποίο αποκτήθηκαν.

Δοκιμάστε το 

Εργαλείο
https://www.skolverket.se/u

ndervisning/vuxenutbildnin

gen/komvux-

gymnasial/bedomning-i-

komvux-

gymnasial/kartlaggning-

inom-vuxenutbildningen

Διαθέσιμες Γλώσσες 
Σουηδικά

Περισσότερες 

πληροφορίες 

Skolverket
Svetsarvägen 16

171 04 Solna
Box 4002

E-post 
upplysningstjansten@skolverket

.se
Telefon: +46 08 527 332 00
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Εργαλεία Χαρτογράφησης επαγγελματικών δεξιοτήτων 
στην ανώτερη δευτεροβάθμια εκπαίδευση
Skolverket

Τι είναι; (Στόχος του εργαλείου)
Αυτό το εργαλείο στοχεύει στην παροχή καθοδήγησης και βοηθά στην χαρτογράφηση των
επαγγελματικών και εργασιακών δεξιοτήτων ενός ατόμου.

Ποιους αφορά; (Ομάδα στόχος και (προ)υποθέσεις χρήσης του 

εργαλείου) 
Επόπτες σπουδών και επαγγελματικής εκπαίδευσης, εκπαιδευτές ΕΚ, Υπηρεσίες Απασχόλησης

που διερευνούν τις δεξιότητες των σπουδαστών στην ανώτερη δευτεροβάθμια εκπαιδευση ή

στην εκπαίδευση ενηλίκων.

Βασικά Χαρακτηριστικά
Αυτό το εργαλείο είναι διαθέσιμο σε ψηφιακή μορφή και παρέχεται ελεύθερα και δωρεάν.

Το εργαλείο μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την καθοδήγηση και την χαρτογράφηση

δεξιοτήτων των ατόμων που θέλουν να κάνουν ορατές τις δεξιότητες και τις

επαγγελματικές τους ικανότητες. Έχει ως βάση το κεντρικό περιεχόμενο των εθνικών

προγραμμάτων κατάρτισης για να είναι δυνατή η αντιστοίχηση της συνολικής εμπειρίας

του ατόμου με το γνωστικό και μαθησιακό περιεχόμενο της δευτεροβάθμιας

εκπαίδευσης.

Δοκιμάστε το 

Εργαλείο
https://www.skolverket.se/f

or-dig-som-ar.../studie--

och-

yrkesvagledare/vuxenutbil

dning/verktyg-for-

kartlaggning-av-

yrkeskunskaper-gymnasial-

niva

Διαθέσιμες Γλώσσες 
Αραβικά, Αγγλικά, Περσικά, 

Γαλλικά, Somali, Tigrinya

Περισσότερες 

πληροφορίες 
Skolverket

Svetsarvägen 16
171 04 Solna

Box 4002
E-post 

upplysningstjansten@skolverket
.se

Telefon: +46 08 527 332 00
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Ταινίες Επαγγελμάτων
Arbetsförmedlingen

Τι είναι; (Στόχος του εργαλείου)
Αυτό το εργαλείο στοχεύει στην παροχή βοήθειας στα άτομα για να διαλέξουν το επάγγελμα
που τους ενδιαφέρει.

Ποιους αφορά; (Ομάδα στόχος και (προ)υποθέσεις χρήσης του 

εργαλείου) 
Ατομα σε αναζήτηση εργασίας- Προτείνεται από το Misa Group στην Σουηδία για άτομα με
διανοητικές και μαθησιακές αναπηρίες.

Βασικά Χαρακτηριστικά
Αυτό το εργαλείο μοιράζεται πληροφορία, συνεντεύξεις και δεδομένα σχετικά με

διαφορετικά επαγγέλματα ώστε να βοηθήσουν τα άτομα να διαλέξουν επάγγελμα για τον

εαυτό τους μέσα από διάφορες ταινίες. Μέσω αυτών των ταινιών, οι ενδιαφερόμενοι

μπορούν να βρουν πληροφορίες για διαφορετικά επαγγέλματα, να παρακολουθήσουν

ταινίες, να διαβάσουν συνεντεύξεις με άτομα από διαφορετικών επαγγελμάτων.

Περιέχει 60 ταινίες που περιγράφουν διαφορετικά επαγγέλματα.

Διαθέσιμα δωρεάν μέσω του YouTube.

Δοκιμάστε το 

Εργαλείο
https://www.youtube.com/

playlist?list=PL197E8C81701

75714

Διαθέσιμες Γλώσσες 
Σουηδικά

Περισσότερες 

πληροφορίες 
Arbetsförmedlingen

Swedish Public Employment 

Service

Telefon: +46 0771–416 416
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Εργαλειοθήκη Απασχόλησης
Autism Speaks

Τι είναι; (Στόχος του εργαλείου)
Στόχος του εργαλείου είναι να υποστηρίξει την αναζήτηση απασχόλησης με την παροχή

εργαλείων και συμβουλών κατά τη διαδικασία αναζήτησης εργασίας από άτομα με αυτισμό,

κυρίως τονίζοντας τις δεξιότητες και τις ικανότητές τους. Εστιάζει στα δυνατά σημεία και τις

ικανότητες που ψάχνουν οι εργοδότες και οι οποίες τώρα γίνονται κατανοητές. Ο οδηγός

παρέχει βοήθεια στην έρευνα, αναζήτηση, εύρεση και διατήρηση εργασίας στις συνθήκες της

σύγχρονης ανταγωνιστικής αγοράς εργασίας.

Ποιους αφορά; (Ομάδα στόχος και (προ)υποθέσεις χρήσης του 

εργαλείου) 
Αυτή η εργαλειοθήκη απευθύνεται σε άτομα στο φάσμα του αυτισμού, συμβούλους,

οικογένειες, συμβούλους περιόδων μετάβασης, προσωπικό επαγγελματικής επανένταξης,

διευθυντές επιχειρήσεων και γενικότερα σε όποιον βοηθά κάποιο άτομο με αυτισμό να βρει και

να διατηρήσει την εργασία του/της.

Βασικά Χαρακτηριστικά
Η Εργαλειοθήκη Απασχόλησης αναπτύχθηκε από μία ομάδα ποικίλων ενδιαφερόμενων

με επικεφαλής ενήλικες με διαταραχή του φάσματος του αυτισμού, γονείς,

επιχειρηματίες και ακαδημαϊκούς εμπειρογνώμονες. Ιστορίες, συμβουλές και πόροι

αναπτύχθηκαν από αυτήν τη συνεργασία ατόμων αφιερωμένων στην αύξηση της

συμμετοχής των ενηλίκων στο φάσμα του αυτισμού στην απασχόληση.

Περιέχει χρήσιμες συμβουλές σχετικά με την αυτο-συνηγορία, τρόπους σχεδιασμού της

αναζήτησης εργασίας και υποστήριξης, συμβουλές για τον προσδιορισμό της σωστής

εργασίας, επιλογές χρηματοδότησης, εταιρείες παροχής υπηρεσιών που μπορούν να

βοηθήσουν και άλλα χρήσιμα εργαλεία και συμβουλές.

Δοκιμάστε το 

Εργαλείο
https://www.autismspeaks.

org/sites/default/files/2018-

08/Employment%20Tool%20

Kit.pdf

Διαθέσιμες Γλώσσες 
Αγγλικά

Περισσότερες 

πληροφορίες
Autism Speaks

help@autismspeaks.org

US

30

https://www.autismspeaks.org/sites/default/files/2018-08/Employment%20Tool%20Kit.pdf
mailto:help@autismspeaks.org


Επαγγελματικές Κάρτες
VKO točka

Τι είναι; (Στόχος του εργαλείου)
Οι Επαγγελματικές Κάρτες είναι ένα απλό εργαλείο, το οποίο αποτελείται από κάρτες

παιχνιδιού, που επιτρέπει στους παίκτες να μάθουν σχετικά με τα διαφορετικά επαγγέλματα με

ευχάριστο τρόπο. Λειτουργεί τέλεια στα πλαίσια ενός εργαστηρίου Μέρες Καριέρας.

Ποιους αφορά; (Ομάδα στόχος και (προ)υποθέσεις χρήσης του 

εργαλείου) 
Αφορά Συμβούλους και Κοινωνικούς Λειτουργούς. Αν και σχεδιάστηκε ώστε να ενθαρρύνει

νέους να μπούν στην διαδικασία λήψης απόφασης για το επαγγελματικό τους μέλλον, μπορεί

να χρησιμοποιηθεί και ως εργαλείο για τον επαγγελματικό προσανατολισμό εστιασμένο σε

δεξιότητες και ικανότητες.

Βασικά Χαρακτηριστικά
– Οι κάρτες παρέχουν ιδέες για ατομικά παιχνίδια ή για καθοδήγηση στις ημέρες 

καριέρας.

– Το πακέτο παιχνιδιού αποτελείται από 60 κάρτες με διαφορετικά επαγγέλματα και οδηγίες 

χρήσης τους στο παιχνίδι.

– Οι κάρτες δημιουργήθηκαν για να ενθαρρύνουν νέους ανθρώπους να αρχίσουν να 

σκέφτονται για τις καριέρες τους με πιο ενεργό τρόπο.

– Οι κάρτες είναι άμεσα εκτυπώσιμες με 2 επαγγέλματα ανά σελίδα A4 καθώς και A5. Είναι 

επίσης διαθέσιμες και σε μέγεθος και μορφή A4 1. 

– Οι Επαγγελματικές Κάρτες μπορούν επίσης να αποκτηθούν σε έντυπη μορφή.

Δοκιμάστε το 

Εργαλείο
https://www.vkotocka.si/wp-

content/uploads/2019/04/p

oklicne_kartice_2_na_stran_-

_a5.pdf

Διαθέσιμες Γλώσσες 
Σλοβένικα

Περισσότερες 

πληροφορίες
Nacionalna koordinacijska 

točka VKO

VKO@ess.gov.si
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Το Εγχειρίδιο για τους Συμβούλους 
Αυτό το μέρος της εργαλειοθήκης COOCOU περιλαμβάνει

οδηγούς, οδηγίες, εγχειρίδια για συμβούλους, τα οποία

περιέχουν σχετική και υποστηρικτική πληροφορία για την

συμβουλευτική χωρίς εμπόδια. Αυτό το εκπαιδευτικό υλικό

μπορεί να συμβάλλει στην ανάπτυξη των ικανοτήτων των

συμβούλων που εργάζονται με άτομα με γνωστικές

δυσλειτουργίες και παρέχουν βοήθεια στο πώς να

δημιουργήσουν διαδικασίες συμβουλευτικής με την ομάδα

στόχου του COOCOU.
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Εκπαιδευτική Συμβουλευτική– Οδηγός χωρίς 
περιορισμούς για εκπαιδευτικούς και επαγγελματικούς 

συμβούλους 
biv – Academy for inclusive education
Τι είναι; (Στόχος του εργαλείου)
Αυτός είναι ένας Οδηγός για την παροχή εκπαιδευτικής και επαγγελματικής Συμβουλευτικής

χωρίς εμπόδια. Θα βοηθήσει τους συμβούλους να προσφέρουν εκπαιδευτική και

επαγγελματική συμβουλευτική χωρίς εμπόδια.

Ποιους αφορά; (Ομάδα Στόχος και (προ)υποθέσιες για την χρήση του 

εργαλείου)
Αυτό το έντυπο προορίζεται για όλους τους συμβούλους εκπαίδευσης και επαγγελματικού

προσανατολισμού παρέχοντάς τους βοήθεια όταν απευθύνονται σε άτομα με μαθησιακές

δυσκολίες ή/και δυσλειτουργίες ως πελατών, καθώς και στην παροχή συμβουλευτικής
προσαρμοσμένης στις ανάγκες της ομάδας στόχου.

Βασικά Χαρακτηριστικά 
Το Εντυπο διακρίνεται σε 5 κεφάλαια: Στο πρώτο αναλύονται τα εμπόδια που

αντιμετωπίζουν τα άτομα με μαθησιακές δυσλειτουργίες, ενώ το δεύτερο κεφάλαιο εξηγεί

πώς η συμβουλευτική χωρίς εμπόδια είναι δυνατόν να πραγματοποιηθεί. Το τρίτο και το

τέταρτο κεφάλαιο παρουσιάζουν προτάσεις και μεθόδους απομάκρυνσης αυτών των

εμποδίων. Το τελευταίο κεφάλαιο παρέχει πληροφορίες επαφών, καθώς και πηγές με
περισσότερες ακόμη πληροφορίες.

Δοκιμάστε το 

Εργαλείο
https://www.biv-

integrativ.at/fileadmin/user

_upload/pdfs/bildungsbera

tung_barrierefrei.pdf

Διαθέσιμες Γλώσσες 
Γερμανικά

Περισσότερες 

Πληροφορίες
biv - die Akademie für 

integrative Bildung 

(Academy for inclusive 

education)

Mariahilferstraße 76 

1070 Wien, AUSTRIA
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Εκπαίδευση Ενηλίκων Χωρίς περιορισμούς –

Οδηγίες για μια μάθηση κοινή, χωρίς εμπόδια.
biv – Ακαδημία Συμπεριληπτικής Εκπαίδευσης

Τι είναι; (Στόχος του εργαλείου)
Αυτός είναι ένας οδηγός που παρέχει συμβουλευτική σε ενήλικες για εκπαίδευση χωρίς

εμπόδια. Θα βοηθήσει τους συμβούλους να προσφέρουν εκπαιδευτική συμβουλευτική σε

ενήλικες χωρίς εμπόδια.

Ποιους αφορά; (Ομάδα Στόχος και (προ)υποθέσεις για τη χρήση του 

εργαλείου)
Το έντυπο δημιουργήθηκε για να προσφέρει βοήθεια στα κέντρα εκπαίδευσης ενηλίκων – ειδικά

σε διευθυντές και εκπαιδευτικό προσωπικό – ώστε να ανταποκριθούν στις ανάγκες εργασίας

τους με άτομα με μαθησιακές δυσκολίες ή/και αναπηρίες με αποτελεσματικό τρόπο,

συμβάλλοντας στην παροχή εκπαιδευτικών υπηρεσιών στα μέτρα και στις ανάγκες της
ομάδας στόχου.

Βασικά Χαρακτηριστικά
Το έντυπο περιέχει 6 κεφάλαια: Το πρώτο κεφάλαιο αποτελεί μια εισαγωγή στην έννοια

“χωρίς περιορισμούς” και της αξίας της στη συμβουλευτική. Το δεύτερο κεφάλαιο

παρουσιάζει τα υπάρχοντα μοντέλα ένταξης στην εργασία ενώ ζυγίζει τα μειονεκτήματα

και τα πλεονεκτήματα. Στο τρίτο κεφάλαιο, παρέχονται χρήσιμες οδηγίες ώστε να

απομακρυνθούν τα εμπόδια. Στο τέταρτο κεφάλαιο, άτομα με αναπηρίες εκθέτουν την

εμπειρία τους στην εκπαίδευση ενηλίκων. Στο πέμπτο κεφάλαιο περιέχεται κατάλογος

επιλεξιμότητας με τις πιο σημαντικές προϋποθέσεις ώστε να έχουμε ένα περιβάλλον

χωρίς εμπόδια. Στο τελευταίο κεφάλαιο, έχουν καταγραφεί επαφές και πηγές για

περισσότερες πληροφορίες.

Δοκιμάστε τον 

Οδηγό
https://www.biv-

integrativ.at/fileadmin/user

_upload/pdfs/Erwachsene

nbildung_barrierefrei.pdf

Διαθέσιμες Γλώσσες 
Γερμανικά 

Περισσότερες 

Πληροφορίες
biv - die Akademie für 

integrative Bildung 

(Academy for inclusive 

education)

Mariahilferstraße 76 

1070 Wien, AUSTRIA
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Εκπαιδευτικά γεγονότα χωρίς περιορισμούς  – Οδηγίες 
για μεθοδική εργασία στην εκπαίδευση ενηλίκων
biv – Ακαδημία Συμπεριληπτικής Εκπαίδευσης

Τι είναι; (Στόχος του εργαλείου)
Αυτός είναι ένας οδηγός για εκπαιδευτική συμβουλευτική σε ενήλικες. Θα βοηθήσει τους

συμβούλους να προσφέρουν προγράμματα, σεμινάρια, διαλέξεις και εργαστήρια χωρίς

εμπόδια σε ενήλικες.

Ποιους αφορά; (Ομάδα Στόχος και (προ)υποθέσεις για τη χρήση του 

εργαλείου)
Αυτό το έντυπο προσφέρει στους εκπαιδευτές ενηλίκων προτάσεις για έναν άνευ εμποδίων

σχεδιασμό εκπαιδευτικών προγραμμάτων, σεμιναρίων, διαλέξεων, εργαστηρίων κλπ. Αυτό είναι

χρήσιμο για τα άτομα με μαθησιακές δυσκολίες ή/και αναπηρίες, αλλά και σε άλλες ομάδες

στόχου στην εκπαίδευση ενηλίκων, όπως οι μεγαλύτεροι σε ηλικία, ή τα άτομα των οποίων η

μητρική γλώσσα δεν είναι η γερμανική, όπως και άτομα με διαφορετικό κοινωνικό ή πολιτισμικό
υπόβαθρο.

Βασικά Χαρακτηριστικά
Το έντυπο περιέχει 6 κεφάλαια: Το πρώτο κεφάλαιο υπογραμμίζει την αναγκαιότητα και

προστιθέμενη αξία μιας εκπαίδευσης ενηλίκων χωρίς εμπόδια. Στο δεύτερο κεφάλαιο

παρουσιάζονται οι βασικες αρχές για μια εκπαίδευση χωρίς εμπόδια, καθώς και οι

απαραίτητες δεξιότητες τις οποίες πρέπει αντίστοιχα να διαθέτει ο εκπαιδευτής ενηλίκων.

Tο τρίτο κεφάλαιο προτείνει μεθόδους για την εκπαιδευτική πράξη χωρίς εμπόδια. Ειδικοί

πληροφορούν για τις μεθόδους που είναι κατάλληλες για άτομα με ειδικές μαθησιακές

δυσκολίες ή αναπηρίες στο τέταρτο κεφάλαιο. Στο πέμπτο κεφάλαιο παρέχονται επαφές

και πηγές περαιτέρω πληροφοριών. Στο τελευταίο κεφάλαιο παρουσιάζονται απόψεις
των εκπαιδευτών και των εκπαιδευομένων.

Δοκιμάστε τον 

Οδηγό
https://www.biv-

integrativ.at/fileadmin/user

_upload/pdfs/bildungsvera

nstaltungen_barrierefrei.pdf

Διαθέσιμες Γλώσσες 
Γερμανικά 

Περισσότερες 

Πληροφορίες
biv - die Akademie für 

integrative Bildung 

(Academy for inclusive 

education)

Mariahilferstraße 76 

1070 Wien, AUSTRIA
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Διαδικτυακή Συμβουλευτική χωρίς εμπόδια– Εγχειρίδιο 
για Εκπαιδευτική Συμβουλευτική μέσω Διαδικτύου 
biv – Ακαδημία Συμπεριληπτικής Εκπαίδευσης

Τι είναι; (Στόχος του εργαλείου)
Αυτός είναι ένας οδηγός για εκπαιδευτική συμβουλευτική χωρίς εμπόδια μέσω του Διαδικτύου

(διαδικτυακή συμβουλευτική). Θα βοηθήσει τους συμβούλους να προσφέρουν εκπαιδευτική

συμβουλευτική στο Διαδίκτυο χωρίς εμπόδια.

Ποιους αφορά; (Ομάδα Στόχος και (προ)υποθέσεις για τη χρήση του 

εργαλείου)
Αυτό το φυλλάδιο προορίζεται για όλους τους εκπαιδευτικούς συμβούλους που προσφέρουν

διαδικτυακή συμβουλευτική μέσω διαδικτύου και προσφέρει βοήθεια για την αντιμετώπιση

ατόμων με μαθησιακές δυσκολίες ή/και αναπηρίες ως πελάτες και για την προσαρμογή
συμβουλευτικών υπηρεσιών στις ανάγκες της ομάδας στόχου.

Βασικά Χαρακτηριστικά
Αυτό το φυλλάδιο παρέχει ολοκληρωμένες πληροφορίες σχετικά με το θέμα της

διαδικτυακής παροχής συμβουλών χωρίς εμπόδια, εξηγώντας τους όρους και

δείχνοντας δυνατότητες πρόσβασης χωρίς εμπόδια σε υπηρεσίες ψηφιακής παροχής
συμβουλών, για παράδειγμα χρησιμοποιώντας απλή γλώσσα και τα κριτήριά της.

Δοκιμάστε το 

Εγχειρίδιο
https://www.biv-

integrativ.at/fileadmin/user

_upload/pdfs/onlineberatu

ng_barrierefrei.pdf

Διαθέσιμες Γλώσσες 
Γερμανικά 

Περισσότερες 

Πληροφορίες
biv - die Akademie für 

integrative Bildung 

(Academy for inclusive 

education)

Mariahilferstraße 76 

1070 Wien, AUSTRIA
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Πόσο ανοικτός (χωρίς εμπόδια) είναι ο εκπαιδευτικός 
σας φορέας ? – Κατάλογος Κριτηρίων
biv – Ακαδημία Συμπεριληπτικής Εκπαίδευσης

Τι είναι; (Στόχος του εργαλείου)
Αυτός ο κατάλογος κριτηρίων θα βοηθήσει στην επανεξέταση του ίδιου του ιδρύματός σας

όσον αφορά την προσβασιμότητα, δεδομένου ότι τα περιβάλλοντα χωρίς εμπόδια αποτελούν

βασική απαίτηση για τα άτομα με αναπηρία προκειμένου να μπορούν να αποκτήσουν

πρόσβαση στην εκπαίδευση.

Ποιους αφορά; (Ομάδα Στόχος και (προ)υποθέσεις για τη χρήση του 

εργαλείου)
Αυτό το φυλλάδιο προορίζεται για όλα τα εκπαιδευτικά ιδρύματα που θέλουν να προσφέρουν

περιβάλλοντα χωρίς εμπόδια στους ωφελούμενούς τους. Δεδομένου ότι η προσβασιμότητα

είναι διαφορετική για κάθε ομάδα-στόχο, η λίστα ελέγχου είναι δομημένη σύμφωνα με μορφές

αναπηρίας. Επιπλέον, τα μέτρα προσβασιμότητας δημιουργούν προστιθέμενη αξία για άλλες
ομάδες (ηλικιωμένα άτομα, γονείς με καροτσάκια, ομιλητές ξένων γλωσσών).

Βασικά Χαρακτηριστικά
Πριν εξετάσουμε συγκεκριμένα μέτρα που αντιπροσωπεύουν ένα (περαιτέρω) βήμα

προς την προσβασιμότητα, είναι απαραίτητο να αποτιμήσουμε την τρέχουσα

κατάσταση όσο το δυνατόν ακριβέστερα. Αυτή η λίστα ελέγχου περιέχει ερωτήσεις που

σας παρέχουν πληροφορίες που αφορούν την τρέχουσα κατάσταση σχετικά με την

προσβασιμότητα του ιδρύματός σας. Δεδομένου ότι η προσβασιμότητα είναι

διαφορετική για κάθε ομάδα-στόχο, η λίστα ελέγχου είναι δομημένη σύμφωνα με τους

διαφορετικούς τύπους αναπηριών. Ακολουθώντας τις αντίστοιχες ενότητες, θα βρείτε

τουλάχιστον ένα σημείο επαφής στο οποίο μπορείτε να επικοινωνήσετε για αναλυτικές

πληροφορίες και συμβουλές. Το φυλλάδιο "Πρόσβαση στη μάθηση ενηλίκων - Οδηγίες

για την εκμάθηση μαζί χωρίς εμπόδια" μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως βοήθεια και

υποστήριξη για μια πιο ολοκληρωμένη κατανόηση.

Δοκιμάστε τον 

Κατάλογο
https://www.biv-

integrativ.at/fileadmin/user

_upload/pdfs/Checkliste_E

B_2013.pdf

Διαθέσιμες Γλώσσες 
Γερμανικά 

Περισσότερες 

Πληροφορίες
biv - die Akademie für 

integrative Bildung 

(Academy for inclusive 

education)

Mariahilferstraße 76 

1070 Wien, AUSTRIA
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Συμβουλευτική ατόμων με αναπηρία και των 

οικογενειών τους

Τι είναι; (Στόχος του εργαλείου)
Αυτό το εργαλείο μοιάζει περισσότερο με έναν ολοκληρωμένο οδηγό για τη διαδικασία

συμβουλευτικής και σημαντικές πτυχές που πρέπει να έχει υπόψη του ο σύμβουλος για τη

διαδικασία. Ο στόχος του εργαλείου είναι να παρέχει στους συμβούλους και στους

επαγγελματίες κατάλληλα μοντέλα πληροφοριών και συμβουλευτικής για τη χρήση τους σε

άτομα με αναπηρίες ή/και τις οικογένειές τους.

Ποιους αφορά; (Ομάδα Στόχος και (προ)υποθέσεις για τη χρήση του 

εργαλείου)
Το εργαλείο απευθύνεται κυρίως σε επαγγελματίες συμβούλους και άτομα που θέλουν να

συμμετέχουν σε μια ομάδα ψυχοκοινωνικής υποστήριξης από ομοτίμους και να μπορούν να
αντιδρούν κατάλληλα σε ειδικά θέματα.

Βασικά Χαρακτηριστικά
Ο οδηγός παρέχει μια ολοκληρωμένη σειρά θεωριών απαραίτητων για την υποστήριξη

των ατόμων με αναπηρίες. Οι θεωρίες κατηγοριοποιούνται σε πολλά κεφάλαια

συμπεριλαμβανομένων:

• Οικογένεια

• Ειδικη Αγωγή 

• Η Αναπηρία στην Ελλάδα και την Ευρώπη

• Θεωρίες και Μοντέλα Συμβουλευτικής 

• Αναπηρία και Μοντέλα Προσέγγισης 

• Ο Σύμβουλος 

• Η θετική προσέγγιση 

• Δουλεύοντας με άτομα με ADHDH, Γνωστικές Δυσλειτουργίες, Down Σύνδρομο, 

Αυτισμό, Ακουστικές δυσλειτουργίες, Κινητικά προβλήματα

• Συμβουλευτική ατόμων με αναπηρίες 

• Συμβουλευτική εργασίας για ατομα με αναπηρίες 

Δοκιμάστε το 

Εργαλείο
https://sotiriakarolidou.files.

wordpress.com

Διαθέσιμες 

Γλώσσες 
Ελληνικά

Περισσότερες 

Πληροφορίες
Μπορείτε να 

επικοινωνήσετε με την 

σύμβουλο Σωτηρία 

Καρολίδου, δημιουργό του 

Οδηγού εδώ 

karolidou.sot@gmail.com
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Έρευνα υπαρχόντων υλικών

στην εκπαιδευτική και επαγγελματική 

καθοδήγηση
ibw – Ινστιντούτο για την Έρευνα Προσόντων και 
Επιμόρφωσης της Αυστριακής Οικονομίας 

Τι είναι; (Στόχος του εργαλείου)
Αυτό το φυλλάδιο περιέχει μια ολοκληρωμένη έρευνα για τις διαθέσιμες πληροφορίες και το

υλικό εργασίας στον εκπαιδευτικό και επαγγελματικό προσανατολισμό και προορίζεται να

παρέχει μία επισκόπηση των υπαρχουσών προσφορών.

Ποιους αφορά; (Ομάδα Στόχος και (προ)υποθέσεις για τη χρήση του 

εργαλείου)
Η σαφής παρουσίαση των αποτελεσμάτων της έρευνας αποσκοπεί στο να διευκολύνει την

πρόσβαση των διαφόρων υλικών στους συμβούλους εκπαιδευτικού και επαγγελματικού
προσανατολισμού.

Βασικά Χαρακτηριστικά
Αυτό το όργανο περιέχει διαδικτυακά εργαλεία, συμπεριλαμβανομένων εφαρμογών για

χρήση σε κινητά, φυλλάδια και υλικό εργασίας, ταινίες πληροφοριών καριέρας και

διαδικτυακές διαδικασίες προσανατολισμού ("τεστ ενδιαφέροντος"). Παρουσιάζει

προσφορές δημόσιων ιδρυμάτων και οργανώσεων κοινωνικών εταίρων καθώς και

προσφορές άλλων ιδρυμάτων παροχής συμβουλών και υπηρεσιών, εκδοτών και

επαγγελματικών ενώσεων. Το Κεφάλαιο 4 εξετάζει υλικά και εργαλεία για συγκεκριμένες

ομάδες-στόχους, όπως άτομα με διαφορετικό πολιτιστικό υπόβαθρο ή άτομα με

αναπηρία. Το παράρτημα Ι περιέχει έναν κατάλογο των ιδρυμάτων που περιλαμβάνονται

στην έρευνα, τους οργανισμούς και τις εταιρείες.

Δοκιμάστε το 

Εργαλείο
https://www.bic.at/downlo

ads/de/broschueren/ibobb

_recherche2014.pdf

Διαθέσιμες Γλώσσες 
Γερμανικά 

Περισσότερες 

Πληροφορίες
ibw Institut für 

Bildungsforschung der 

Wirtschaft

Rainergasse 38

1050 Wien, AUSTRIA
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Οδηγός εκπαιδευτικών τεχνικών για 

συμβούλους ατόμων με αναπηρίες 
Specialpedagogiska skolmyndigheten

Τι είναι; (Στόχος του εργαλείου)
Αυτός ο οδηγός παρέχει τεχνικές μάθησης και σχεδιασμό για συμβούλους που συνεργάζονται

με άτομα με αναπηρίες. Δεν είναι ένα μέσο αξιολόγησης ικανοτήτων, αλλά θα βοηθήσει τους

συμβούλους με τεχνικές για την εργασία τους με άτομα με αναπηρία.

Ποιους αφορά; (Ομάδα Στόχος και (προ)υποθέσεις για τη χρήση του 

εργαλείου)
Αυτό το φυλλάδιο προσφέρει στους συμβούλους διαφορετικές ιδέες και τεχνικές σχετικά με

τους καλύτερους τρόπους διδασκαλίας ατόμων με αναπηρίες με παραδείγματα για διάφορες

καταστάσεις και πώς πρέπει να λειτουργούν οι σύμβουλοι στην εκάστοτε περίσταση.

Βασικά Χαρακτηριστικά
1) Η σημασία της οπτικής μάθησης και πώς να τη χρησιμοποιήσετε με τους μαθητές σας 

2) Διδακτικοί τρόποι ενεργοποίησης της μακράς διάρκειας μνήμης των εκπαιδευομένων 

3) Διαφορετικές τεχνικές για να βοηθήσουν τους μαθητές να κατανοήσουν και να 

απομνημονεύσουν διαφορετικά θεματα καλύτερα και πώς να τα διδάξουν στους μαθητές

4) Πώς να βοηθήσετε τους μαθητές να διαβάζουν γρηγορότερα και πιο έξυπνα

5) Μέθοδοι επίλυσης προβλημάτων για μαθητές 

6) Πώς να κατανοήσετε τις διαφορετικές διδακτικές εργασίες 

7) Παραδείγματα πιθανών προβλημάτων για έναν μέντορα/σύμβουλο μαθητών με 

αναπηρίες και πώς να τα ξεπεράσει

8) Διαφορετικοί κατάλογοι κριτηρίων προς συμπλήρωση από μεντορες και 
εκπαιδευόμενους ώστε να καταστήσουν τις σπουδές τους πιο αποτελεσματικές

Δοκιμάστε τον 

Οδηγό
https://webbutiken.spsm.se

/mentor-handbook-for-

mentors-supporting-

students-in-higher-

education/

Διαθέσιμες Γλώσσες 
Αγγλικά, Σουηδικά

Περισσότερες 

Πληροφορίες

Specialpedagogiska

skolmyndigheten

spsm@spsm.se

Telefon: 010 473 50 00
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Μαθησιακές Δυσκολίες: εργαστήρια και εργαλεία για την 
υποστήριξη των κοινωνικών λειτουργών
SocialWorkersToolbox.com 

Τι είναι; (Στόχος του εργαλείου)
Αυτό το αποθετήριο παρέχει δωρεάν ψηφιακά εργαλεία για κοινωνικούς λειτουργούς με στόχο

την υποστήριξή τους όταν εργάζονται με τα άτομα των ομάδων στόχου.

Ποιους αφορά; (Ομάδα Στόχος και (προ)υποθέσεις για τη χρήση του 

εργαλείου)
Αυτή η εργαλειοθήκη παρέχει δωρεάν υποστηρικτικά εργαστήρια και εργαλεία για τους

κοινωνικούς λειτουργούς, τους συμβούλους, τους εθελοντές και τους σχετικούς επαγγελματίες.

Βασικά Χαρακτηριστικά 
- Βιβλίο Εργασίας για Υγιείς σχέσεις (για άτομα με μαθησιακές δυσκολίες)

- Φύλλο δεδομένων: σχέδια εκπαίδευσης, υγείας και παροχής φροντίδας 

- Φύλλο δεδομένων: πρόσθετη υποστήριξη στην συμβατική εκπαιδευτική υποστήριξη 

- Φύλλο δεδομένων: προετοιμάζοντας την εφηβεία (UK)

- Φύλλο δεδομένων: αξιολόγηση των αναγκών εκπαίδευσης, υγείας και παροχής φροντίδας

- Φύλλο δεδομένων: παροχή βοήθειας στα πρώτα χρόνια της ζωής του παιδιού με 

πρόσθετες ανάγκες 

- Μικρά διαλλείματα – πώς μπορεί να ωφεληθεί η οικογένειά σου (φύλλο δεδομένων)

- Φύλλο δεδομένων: εισαγωγή στην ΠΡΑΞΗ παροχής φροντίδας 2014 – Αγγλία 

- Σεξουαλική υγεία, σχέσεις & γονεϊκότητα: βιβλίο εργασίας για άτομα με μαθησιακές 

αναπηρίες 

- Υπηρεσίες υγείας για παιδιά με αναπηρίες και νέους (συνοπτική έκδοση)

- Ανάπτυξη, έρωτας και σχέσεις – ένας οδηγός για γονείς νέων παιδιών με αναπηρίες 
- Ανάπτυξη και εφηβεία, έρωτας και σχέσεις – έντυπο πληροφοριών για νέους με αναπηρίες 

Δοκιμάστε τον 

Οδηγό
http://www.socialworkersto

olbox.com/category/disabi

lity-disorders/learning-

difficulties/

Διαθέσιμες Γλώσσες 
Αγγλικά

Περισσότερες 

Πληροφορίες
Specialpedagogiska

skolmyndigheten

spsm@spsm.se

Telefon: 010 473 50 00
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Επαγγελματική καθοδήγηση σε άτομα με 

αυτισμό 
Federación Autismo Castilla y León

Τι είναι; (Στόχος του εργαλείου)
Αυτή η έκδοση δημιουργήθηκε για να βοηθήσει άτομα με αυτισμό να προσδιορίσουν τα

επαγγελματικά τους ενδιαφέροντα και επομένως να τα καθοδηγήσει στην επαγγελματική τους

κατάρτιση, μέσω μιας σειράς προτάσεων που συμβάλλουν στην εξέλιξη της

απασχολησιμότητάς τους, μέσω της προσωπικής αυτογνωσίας και της γνώσης της αγοράς

εργασίας.

Ποιους αφορά; (Ομάδα Στόχος και (προ)υποθέσεις για τη χρήση του 

εργαλείου)
Είναι ένας ολοκληρωμένος Οδηγός επαγγελματικού προσανατολισμού για άτομα στο φάσμα

του αυτισμού.

Βασικά Χαρακτηριστικά 
Ο οδηγός για την "Επαγγελματική καθοδήγηση σε άτομα με αυτισμό" δημιουργήθηκε στα

πλαίσια του έργου “Προώθηση και Συμβολή στην Απασχόληση Ατόμων με Αυτισμό" του

Δικτύου Αλληλοβοήθειας στην Πρόσκληση Δράσης του 2017, το Κοινωνικό Αποτύπωμα

της Bankia, με στόχο να προωθήσει την πραγματική εργασιακή ένταξη των ατόμων με

ASD στην Ισπανία και με απώτερο σκοπό να εγγυηθεί το δικαίωμα αυτών των ατόμων να
έχουν μια ανεξάρτητη ζωή.

Δοκιμάστε το 

Εργαλείο
http://www.autismo.org.es/

publicaciones-de-autismo-

espana

Διαθέσιμες Γλώσσες 
Ισπανικά

Περισσότερες 

πληροφορίες
Federación Autismo Castilla 

y León

http://www.autismo.org.es/

Paseo de los 

Comendadores, 0, 09001 

Burgos, Spain
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Οδηγός για Συμβούλους που εργάζονται με 

άτομα με αυτισμό 
Asociación Autismo Burgos

Τι είναι; (Στόχος του εργαλείου)
Αυτός ο οδηγός δημιουργήθηκε για να βοηθήσει τους συμβούλους να αναγνωρίσουν τις

εκπαιδευτικές ανάγκες των σπουδαστών με αυτισμό.

Ποιους αφορά; (Ομάδα Στόχος και (προ)υποθέσεις για τη χρήση του 

εργαλείου)
Είναι ένα εργαλείο Προσανατολισμού για τα άτομα στο φάσμα του αυτισμού.

Βασικά Χαρακτηριστικά
Ο "Οδηγός για Συμβούλους που εργάζονται με άτομα με αυτισμό" καλύπτει συνολικά την

συμβουλευτική διαδικασία από την κατανόηση του μαθητή με αυτισμό σε εγγενές επίπεδο
αναγκών με 16 οδηγίες, μοντέλα και επίπεδα παρέμβασης.

Δοκιμάστε το 

Εργαλείο
http://www.autismoburgos.

es/

Διαθέσιμες Γλώσσες 
Ισπανικά

Περισσότερες 

πληροφορίες
Asociación Autismo Burgos

C/Valdenuñez 8, 091001 

Burgos

Telf. 947461243/Fax. 

947461245

www.autismoburgos.org
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Βασικές αρχές επαγγελματικής 

συμβουλευτικής - διαδικασίες και τεχνικές

Τι είναι; (Στόχος του εργαλείου)
Αυτό το βιβλίο προσπαθεί να καλύψει τα βασικά ζητήματα με τα οποία έρχεται αντιμέτωπος ο

σύμβουλος απασχόλησης κατά τη διαδικασία της συμβουλευτικής του καριέρας. Οι θεωρίες

παρουσιάζονται με τέτοιο τρόπο ώστε να δίνεται έμφαση στην πρακτική του χρήση μέσω των

μελετών περίπτωσης. Στα τελευταία κεφάλαια υπάρχουν παραδείγματα πρακτικών εργαλείων,

ερωτηματολόγια και πίνακες, τα οποία μπορούν να χρησιμοποιηθούν κατά τη συμβουλευτική

διαδικασία. Το εργαλείο έχει συνεκτικό χαρακτήρα λαμβάνοντας ωστόσο υπόψιν τις

διαφορετικές αναγκες των ατόμων που αναζητούν συμβουλευτική, συμπεριλαμβανομένων των

ΑΜΕΑ και των ατόμων με γνωστικές δυσλειτουργίες.

Ποιους αφορά; (Ομάδα Στόχος και (προ)υποθέσεις για τη χρήση του 

εργαλείου)
Το εργαλείο απευθύνεται στους Επαγγελματικούς συμβούλους και δίνει έμφαση κυρίως στην

γνώση την οποία πρέπει να διαθέτει ο σύμβουλος σχετικά με τον πελάτη του καθώς και πώς να

προσαρμόσει θεωρίες, διαδικασίες και τεχνικές σε διαφορετικές ομάδες ατόμων βάσει των

αναγκών τους.

Βασικά Χαρακτηριστικά 
Αυτό που είναι πραγματικά ενδιαφέρον με αυτό το εργαλείο είναι η χρήση των πρακτικών

παραδειγμάτων και των μελετών περίπτωσης τα οποία παρατίθενται με συγκεκριμένους

πίνακες και τρόπους ερμηνείας, ως ένας τρόπος υποστήριξης και εκπαίδευσης των

επαγγελματικών συμβούλων. Στο βιβλίο περιλαμβάνονται κεφάλαια όπως:

• Χρήση των θεωριών επαγγελματικής ανάπτυξης στη συμβουλευτική εργασίας 

• Πλαίσιο και Σχεδιασμός

• Κατανοώντας το πρόβλημα: Κατανοώντας τον άλλον 

• Κατανοώντας το πρόβλημα: Ευρύτεροι κοινωνικοί παράγοντες και αγορά εργασίας

• Χρήση των Διαδικτυακών υπηρεσιών

• Ένταξη, Λήψη Απόφασης και Σχεδιασμός Δράσης

• Αξιολόγηση Διαδικασίας

• Προσαρμογή της Συμβουλευτικής στις περιοχές πραγματοποίησης 

Δοκιμάστε το 

εργαλείο
http://repository.edulll.gr/e

dulll/retrieve/3858/1151.pdf

Διαθέσιμες Γλώσσες
Αγγλικά και Ελληνικά

Περισσότερες 

πληροφορίες

Η ελληνική εκδοχή είναι 

διαδικτυακά διαθέσιμη 

δωρεάν από την Ψηφιακή 

Βιβλιοθήκη για τη δια βίου 

μάθηση (repository.edulll.gr) 

υπό τη διαχείριση του 

Εθνικού Κέντρου 

Τεκμηρίωσης, και επίσης 

παρέχεται σε μορφή pdf.
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Εγχειρίδια για την πραγματοποίηση 

σπονδυλωτών προγραμμάτων στο πεδίο της 

ανάπτυξης δεξιοτήτων για την εύρεση εργασίας
Υπηρεσία Απασχόλησης Σλοβενίας 

Τι είναι; (Στόχος του εργαλείου)
Σειρές εγχειριδίων για τις 7 αναγκαίες δεξιότητες για την αίτηση μιας θέσης εργασίας.

Ποιους αφορά; (Ομάδα Στόχος και (προ)υποθέσεις για τη χρήση του 

εργαλείου)
Τα εγχειρίδια έχουν δημιουργηθεί για τους Συμβούλους ή μέντορες στην απο κοινού

συνεργασία με τους πελάτες τους. Η ιδέα είναι να υποστηρίξουν την οργάνωση εργαστηρίων

που θα εστιάζουν στις 7 δεξιότητες αναζήτησης εργασίας.

Βασικά Χαρακτηριστικά
• 7 Δεξιότητες αναζήτησης εργασίας: 

- Ανάπτυξη επαγγελματικής ταυτότητας

- Προσαρμοστικότητα

- Διαχείριση συναισθημάτων

- Προορατικότητα

- Υπευθυνότητα

- Προσανατολισμός στο περιβάλλον

- Προώθηση εαυτού

• Κάθε εργαστήριο περιλαμβάνει την περιγραφή στόχων και διάφορα βήματα για το πώς 

θα το επιτύχεις.

• Τα εγχειρίδια είναι διαθέσιμα δωρεάν από την ιστοσελίδα VKO Point 

Δοκιμάστε το 

Εργαλείο
https://www.vkotocka.si/w

p-

content/uploads/2018/08/B

O-modularne-delavnice-

SKUPAJ.pdf

Διαθέσιμες Γλώσσες 
Σλοβένικα

Περισσότερες 

πληροφορίες
Nacionalna koordinacijska

točka VKO

VKO@ess.gov.si
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Κατάλογος Συμπληρωματικών 

Εργαλείων και Εφαρμογών
Εάν χρειάζεστε περισσότερα εργαλεία ή εφαρμογές για

την συμβουλευτική σας διαδικασία ή δεν έχετε ήδη

εντοπίσει το εργαλείο που σας ταιριάζει στα Φύλλα

Πληροφοριών μπορείτε να ρίξετε μια ματιά σε

συμπληρωματικά εργαλεία και εφαρμογές. Αυτή η βάση

εργαλείων και εφαρμογών δημιουργήθηκε κατά την

διερεύνηση που πραγματοποιήθηκε πριν τη
στοιχειοθέτηση της εργαλειοθήκης COOCOU.
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Τίτλος Εργαλείου 

(πρωτότυπα)

Τίτλος Εργαλείου 

(στα 

Αγγλικά/Ελληνικά)

Εκδότης Σκοπός του εργαλείου Ιστότοπος 

Självhjälpsguiden

För dig med

ADHD på

jobbet

Οδηγός 

αυτοβοήθειας για 

εσάς με ADHD στο 

περιβάλλον 

εργασίας 

Riksförbundet

attention

 Βοηθά άτομα με ADHD να βρουν τις στρατηγικές 

τους στον χώρο εργασίας. 

https://butik.attention.se/wp-

content/uploads/2019/05/atten

tion_ADHD-pa-jobbet-

_sjalvhjalpsguide.pdf

ADHD på jobbets

Toolbox 

ADHD στην 

εργασία –

εργαλειοθήκη 

Riksförbundet

attention

 Δίνει πληροφορίες και συμβουλές για άτομα με 

ADHD σχετικά με το εργασιακό περιβάλλον και 

πώς να βελτιωθούν στην εργασία τους. 

http://www.adhdpajobbet.se/t

oolbox-verktygsladan/

Skriva CV Γράψε το 

Βιογραφικό σου

Riksförbundet

Attention

 Βοηθά τα άτομα να χτίσουν τα βιογραφικά τους. http://www.adhdpajobbet.se/s

kriva-cv/

Fånga rekryteraren 

utan ett bling-bling-

cv

Capture the 

recruiter without a 

bling-bling CV

Shortcut  Το εργαλείο περιέχει συμβουλές για το πώς να 

χτίσετε το βιογραφικό σας. 

https://shortcut.se/artiklar/fang

a-rekryteraren-utan-ett-bling-

bling-cv/

7 tips för det 

perfekta personliga 

brevet

7 συμβουλές για 

την συγγραφή τη 

τέλειας 

προσωπικής 

επιστολής

Shortcut  Αυτό το εργαλείο περιέχει 7 συμβουλές για το πώς 

να γράψετε προσωπικές επιστολές. 

https://shortcut.se/artiklar/7-

tips-for-det-perfekta-personliga-

brevet-2/

Let me Talk: Free 

ACC Talker

Άσε με να μιλήσω:

Δωρεάν ACC 

ομιλίας

Appnotize

UG

 ΔΩΡΕΑΝ AAC εφαρμογή ομιλίας που υποστηρίζει 

την επικοινωνία σε όλες τις περιοχές της ζωής 

παρέχοντας φωνή στον καθένα.

https://play.google.com/store/

apps/details?id=de.appnotize.l

etmetalk&hl=sl

Υποστηρικτικά Εργαλεία για την 
ένταξη στην αγορά εργασίας
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Τίλτος Εργαλείου 

(πρωτότυπα)

Τίτλος Εργαλείου 

(στα Αγγλικά)
Εκδότης Σκοπός του εργαλείου Ιστότοπος 

Appsök App search appsök  Παρέχει υποστήριξη για την εύρεση εκείνων των 

κινητών, χρήσιμων για άτομα με γνωστικές 

δυσχέρειες.

https://appsok.sll.se/

HållKoll Keep an eye / 

Keep Track

Abilia AB  Στοχεύει στην βοήθεια προς τα άτομα με γνωστικές 

δυσχέρειες ώστε να έχουν μεγαλύτερο έλεγχο και 

οργάνωση των ασχολιών τους στην 

καθημερινότητά τους.

https://apps.apple.com/se/ap

p/h%C3%A5llkoll-

abilia/id1090728274

Resledaren Tour leader  Διευκολύνει την μετακίνηση με τα μέσα μαζικής 

μεταφοράς των ατόμων με αυτισμό.

http://www.resledaren.se/

Evernote Evernote The Evernote 

Corporation

 Εργαλείο σημειώσεων και εφαρμογών κατανομής 

εργασιών TODO σε εύκολο τρόπο. 

https://evernote.com/

Trello Trello Trello  Μια εφαρμογή οργάνωσης δραστηριοτήτων με 

κάρτες, φακέλους, λίστες ελέγχου για ατομική χρήση 

ή εργασία σε ομάδες.

https://trello.com/

Bildkartenset zur 

Kompetenzerfassun

g geflüchteter 

Menschen

Picture card set 

for the 

competence 

assessment of 

refugees

German 

Employee 

Academy 

(DAA)

 Ένα σετ από κάρτες με εικόνες που προσφέρει 

δωρεάν βοήθεια σε συμβούλους ώστε να 

προσδιορίσουν το επαγγελαμτικό προφίλ του 

πελάτη όταν υπάρχουν ζητήματα επικοινωνίας μαζί 

του.

https://itunes.apple.com/de/a

pp/daa-

kompetenzerfassung/id1084665

949?mt=8) 

Picca App for autistic 

and Down 

syndrome 

people

University of 

Granada

 Αυτή η εφαρμογή είναι για χρήση σε τάξη και 

παρέχει υποστήριξη σε συμβούλους όταν 

εργάζονται με άτομα στο φάσμα του αυτισμού

ή/και με άτομα με σύνδρομο Down.

https://apps.apple.com/es/ap

p/picaa/id373334470

Εφαρμογές για να κάνετε τη Ζωή των Ατόμων με Γνωστικές Δυσλειτουργίες 
ευκολότερη
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Η υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην παραγωγή της παρούσας

έκδοσης δεν συνιστά αποδοχή του περιεχομένου, το οποίο αντικατοπτρίζει

αποκλειστικά τις απόψεις των συντακτών, και η Επιτροπή δεν μπορεί να αναλάβει

την ευθύνη για οποιαδήποτε χρήση των πληροφοριών που περιέχονται σε αυτήν.

Αυτό το έργο χρηματοδοτείται από την Ευρωπαίκή Επιτροπή μέσω του

προγράμματος Erasmus+ (KA204 – Στρατηγικές Συμπράξεις για την εκπαίδευση

ενηλίκων).

Κωδικός Εργου: 2019-1-DE02-KA204-006137

Η Έκδοση συντονίζεται από:
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Η Εργαλειοθήκη COOCOU διαθέτει  

άδεια CC BY-SA 4.0
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https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/?ref=chooser-v1

